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 ןושארה טנרטניאה קונית
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 םיעובק םירודמ

 .םלועהמו ץראהמ תושדח 4

 קונית :טנרטניאה תדבעמ 0

 תורצב

 בוהצה ןמזה

 םישדח םיקחשמ :ןמזה עיגה

 .ץראב תויונחה יפדמ לע

 :ילילפ יוהיזל הקלחמה

 מ"עב םירחבומ תע יבתכ :ל"ומ

 ריש ימר :זשאר ךרוע

 רקל ילרוא :תכועמ תזכו

 ינולא רפוע

 תימע ,ינועבג ליג ,ןונ-ןב יבא

 ,ףוסוליפ ןר ,ןודרוג באוי ,רהז

 ןמנזור קראמ ,ןמדלפ ביני

 ,ץנב ,דשא ,רימא ,ןתיא ,יבא

 ,רמוע ,לאכימ ,ינוי ,לבוי ,איג

 יחצ ,הקיבצ ,יניפ

 :יעוצקמ ץעוי

 :םיעובק םיפתתשמ

 :עובק םיקחשמ

 ורקו'גוק ידג :םוליצ

 טיבש .ד :ינושל ךרוע

 דוולא הרינ :הקיפרג

 שמש לגיס :קוויש

 רוא הזילע :רדס

 ביבא-לת ,8 רגיא אביקע :תכועמה תבותכ
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 םייפלא גאב

 .םיפיטה ףסומ -

 .םכלש םניחה תועדומ :םיצוציפ

 .דיפס ןשייטסיילפ

 1999 ויקוט :הכורעת

 ,םיקחשמ תריקס :וטוטוא

 !תויונחל ועיגה םרטש

 !םישדח םיקחשמ תריקס ןבומכו

 בשחוממ יתיב רודיבל ןיזגמה -
 ןעמה

 :תועדומ תקלחמ

 :םייונמ תקלחמ

 :קוויש תקלחמ

 :סקפ

 :סופד

 הצפה

 :הנשל יונמ ימד

 הזחע \וסח 2 * [460ווח6

 | 3בח65 01 |.סז6 3

 28110 ד"ת

 61280 ביבא-לת

 03-6873635 .לט

 03-6874267 .לט

5" 
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 "ינועבצא" טספוא

 03-6877056 .לט ,"דג"

 ,ראוד-ימד ללוכ ח"ש 288 .-

 .מ"עמו הזירא

 :םיבתכמל

 :תויוגחל

 תורומש תויוכזה לכ (-

 .תועדומה ןכותל תיארחא אל תכרעמה

 תוירחאב םתומלשו םתקפסא ,םירצומה יריחמ

 .דבלב םימסרפמה

 1999 לירפא * 78 ןוילג * 'ז הנש - קירפ

5 15.51% 

 טלחהב םייתימא םיקירפ ונלש םיבתכה

 הירכמ םו6

 ,ןוכנ .הפוקת הלחא .עיגה ביבא

 םיקחשמל תרדהנ יכה הנועה אל יהוז

 דלומה-גח אל וישכע יכ ,אקווד

 םיקחשמ לש | תונוטב | זיגפמה)

 .תניינעמ הפוקת טלחהב לבא ,(םישדח

 םיפיקתמה תושדחה ילג םע ליחתנ

 רודמש הלגמ ,בל םשש ימ .ונתוא

 "וטוטוא" רודמהו דחא דצמ תושדחה

 ,טושפ .םיחפנתמו םיכלוה ינש דצמ

 תועידי יפלא םילבקמ ונא שדוח ידמ

 תחת דומעל השק .אוהש גוס לכמ

 םילצנתמ ונא ,תישאר זא .הזה ץחלה

 אלו ,תועידיב רצקל םיצלאנ ונאש לע

 ונל | תוארנש) | תועידי | םסרפל

 םירבדמ רשאכו .(דירחהל תוממעשמ

 לש לובמהמ םלעתהל השק ,תושדח לע

 םו: ידמ .2  ןשייטסילפה תועידי

 ,הלאל תושדח תורבח תופרטצמ

 רובע םיקחשמ רצייל תוחיטבמה

 לע תועומש דוע שי ,ףסונב .רישכמה

 קווישה ךיראת ,ריחמה ,ולש םיעוציבה

 תונושמו תונוש תונומת תורשע םגו

 אל ןיידעו רחאמ ."הארי אוה ךיא" לש

 אל ונא ,ינוסמ תימשר הנומת ונלביק

 לש תונועגש ינימ לכ םסרפל םיחרוט

 .םירשכומ םירישכמ ירייצ

 הבושתה הנומט םצעב ןאכו

 .שדוחה ונלביקש םיבתכמ רסירתל

 הנומת ונמסרפ אל עודמ ולאש םלוכ

 הבתכה םע  דחי רישכמה לש

 .רבעש שדוחב ונכרעש ,המיהדמה

 אל טושפ - הרורב הבושתה וישכע
 םלוכש הנומתה תא ןיידע ונלביק

 .תוארל םיצור

 ןבומכ ?תוארל םיצור ונחנא המו

 .הלועפב רישכמה תא

 !ונילא בותכל וכישמה ,זא דע

 הנהמ האירק



 תוללוס החתיפ לסרוד תוללוסה תינרצי

 .קט-ייה ירישכמב שומישל תודחוימ

 איהו םירפושמ םיעוציב שי הללוסל

 תוללוס רשאמ רתוי 50% דע הקיזחמ אא

 ריחמ ,תאז תמועל .תוליגרה ןיילקלאה

 .20%-ב קר הובג הללוסה

 םיילטיגיד םירישכמל המאתוה הללוסה

 ,םיבשחוממ םינמויו תומלצמ ומכ ,םינוש

 .םירצק ןמז יקרפב הבר היגרנא םיכרוצה ₪

 קחשמה יפוסמל םיאתת איה ונתעדל

 .ינועבצה יוב-םייגה םהבו םידיינה

 ₪  ,תעדל וחמשי הביבסה תוכיא יבבוח

 .תיפסכ הליכמ אל הללוסהש

 . | רובע םיקחשמ חתפל רשפאמה ,דחוימ

 % דואמ המוד הז רישכמ .טאסקמירדה
 צ6ו(-לו רבעב אציש ,פגווטזמ 3\/3[( ל

 תאצל רומא רישכמה .ינוס לש ו גזטקש

 התנווכבש ,הרמא הגס .הנשה ףוס דע

 להקה ידיילע םיקחשמ חותיפ דדועל

 רישכמה לש וריחמ לע רסמנ אל .יתיבה

 ] שדחה ג

 ו -

 רישכמ אוה [כז6ההחוסהא| \9[( ה /

 תוכישממ 2 ןשייטסיילפה לע תועומשה

 !עגרל עגרמ תרבוגו הבר המצועב םורזל
 -₪ 2. . שר ו ..- . / - .

 לר ברל , - : ְ ( \ל

 ! -* | ןוק' / | - 48 . 4 ו / ו! שש : / 4 |4|

 . ו . סף ₪ ל = - '' ל = *ר 4
 = ,' ש / = - ורזמ ווטייוכז לו רכ+

 לש הזרכהה לע ביגה ,ב"הראב הגס לש להנמה ,רלוטס דראנרב :תשגותמ אל הגס

 אל ינא .קושל אצייש ירחא ,ותוא הארנ .ןיוצמ רישכמ הז ריינה לע" :2 ןשייטסיילפה

 דובעל ידכ ,תיגולונכט ןכומ טסאקמירדהש ,רמא םג רלוטס ".ריינה לע תורהצהמ שגרתמ

 .םייקה ןנוכה תא בסהל ןוכנה ןמזה עיגהש טילחת הגס רשאכ ,הרקי הז .כי/כ ןנוכ םע

 ,הגס לש אישנה ןגס .םיגאדומ יד םיעמשנ ןפיב הגס ישנא ,תוננאשה תנגפה תורמל

 הנשב טסאקמירד ירישכמ ןוילימ 4 תוחפל רוכמל תבייח הגסש ,רמא הסוריה וקיהדס

 .הבורקה

 .2 ןשייטסיילפה תא תוארל הכזנ בורקה ץיקב רבכש ,תורשבמ תועומשה :ץיקב רבכ

 רווקס ,וקמאנ ,םוקפק ,ימאנוק ןהיניבו תונוש תורבח לש םיקחשמ המכ םע גצוי רישכמה

 .תורחאו

 ילוא םלועה לכב שי ותעדלש ,רמא י'צאקט יקויומוט ,רווקס תרבח לש אישנה :חוכה לכב

 י2 ןשייטסיילפה לש המצועה תא ולצניש םיקחשמ חתפל תולגוסמה ,תורבח שמח

 3 תכורעתב גצות 2 ןשייטסיילפה לש חותיפה תכרעט /
 . צר \+ף י ו הש קיש

 הע ומועה זרלנ ונווזררר וררצר ₪ מ ₪. - "

 .ווק וו |! ש"| ! ||ןנ) ן |
 וו 4% ו = תורש ₪

 ליפ .ב"הראב םינמזומ תואמ עבראכ ינפל 2 ןשייטסיילפה תא הפשח ינוס :החותפה תלדה
 אוה .תויופיקשבו םינוגילופב לופיט לש םימישרמ םיעוציבו ואידיו יעטק גיצה ןוסיראה

 דועב אצייש ,רישכמה יעוציב ןיבל תומגדהה ןיב לודג רעפ שיש ,הגס לש הנעטה תא החד
 .הנשכ

 לש דחומ רוטלומא ץיפהל הטילחה ינוסש ,עדונ שדוחה ףוסב שממ :2 רוטלומא
 םג תומכחה תונכותה תא חתפל םיקחשמה תוינרציל רשפאי רוטלומאה !2 ןשייטסיילפה

 החתופ רוטלומאה תנכות !2 ןשייטסיילפה לש יתימאה רישכמה םהידיב היהיש ילב
 הצפה רשפאלו חותיפה תכרע לש הריחמ תא ליזוהל הרטמב ,הבישוטו ינוס לש ףותישב

 רישכמל םידחוימו םישדח םיקחשמ לש ץחל רוציל ןבומכ דעונ הז לכ .הלש הריהמ

 !שדחה

 תויביטקארטניאה תויורשפאה לע תדבוע הרבחהש ,הנורחאל רמא ינוס אישנ :יביטקארטניא
 תרושקתו תינייוול היזיוולט לש תורבח םע הלועפ תפתשמ הרבחה .2 ןשייטסיילפה לש
 יםינוש םיילכלכ םיתוריש קפסלו הקיסומ ,םיטרס ריבעהל רישכמל רשפאל ידכ ,טנרטניא

 ונייארתה ינוסב םיריכב רשאכ ,שדוחה הרק הז .ןכ טלחהב !ףרוטמ עמשנ :3 ןשייטסיילפ

 /ןכ ...אבה רישכמה לע םילימ המכ ולמלימ םה ראשה ןיב ."קיוו-סנזיב" טנרטניאה ןיזגמל
 3 ןשייטסיילפה

 שש .טטפום658וא66% .6סחה



 2000 ודנטנינ
 ודנטנינ הנשה ףוס דעש ,הילטיאב לודג סנכב רמא ,ב"הרא ודנטנינ איישנ .ןלוקניל דראוה

 שדח קחשמ לע תדבוע רבכ םיילקא תרבחש ,רמא ןלוקניל .הלש שדחה רישכמה לע זירכת

 תא ץימשהל חרט ודנטנינ לש רחא גיצנ ,םייתניב .רישכמה רובע וטת% תרדסמ

 קר ואציי םיקחשמ הזיא ?ותוא תונקל ללכב הצרי ימ לבא ,דמחנ רישכמ הז" :טאקמירדה

 ?שדחה קינוס ילוא ?הבושתה תויהל הכירצ םכתעדל המ ?אל ,הבוט הלאש "לול

 ףוסמה לש םיקחשמה תידי תא חתפמ רבכ ,ודנטנינ לש קזחה שיאה ,וטומאימ וריגיש

 אלא ,קחשמ תוטלק לע ססבתי אל שדחה רישכמהש ,העומשה תא רשיא וטומאימ .שדחה

 רישכמה" :רמא וטומאימ .6כ תוחפל וא כ היהי הזש ,שחנל רשפא .רחא טמרופ לע

 .םיקחשמה תריזב רקיעב ראשת תיתימאה תורחתה לבא .ריהמ רתויו קזח רתוי היהי שדחה

 םא .םיקחשמה חותיפ ךלהמב תוררועתמה תויעב ןורתפל היגולונכטה תא לצנל איה המכוחה

 ".המידק הישעתה תא ליבונש קפס ןיא ,הז תא תושעל חילצנ

 תרקשמ אל הלבטה
 1 - 5וח01%+ 0 הניא הגילה תלבטש ,ןועטל גוהנ טרופסב

 2 - 516 6107 5 /\1ק28 (6ת(הטזו תואצמנ תובוט תוצובק ,רמולכ .תרקשמ

 3 8'80018:(  318 6186 [1טת(6ץ תובוט תוחפ תוצובק דועב ,תרמצב

 4 2668 תטמ(סז [[ 3כ ?ונילא רושק הז המו .תיתחתב תואצמנ

 5 6 שדוח לש רכמה-יברל הפוטח הצצה ,ןכבו

 6 ל/מ66] (0[ סע נ6 םיבוטה םיקחשמה תא תפשוח ראורבפ

 7 - 0!8טת'5 6 יכ םא תרקשמ אל הלבטה ,ונתעדל .תמאב

 8 - 2067 \טסח פז ןועגיש תא ךכ-לכ םיניבמ אל ןיידע ונחנא

 9 - א[ו6תס05011 =1ו8ת1 51תווטזסז יעיברו ישילש םוקמ) דייצה יקחשמ

 10 תזספטסז :(הלבטב

 לע םיעיבצמ ןפיב םיקחשמה תוריכמ ידעצמ

 ,שדוחה .טסאקמירדה לש תוססבתהה

 הככ ",רישכמה לש םיקחשמ | השימח
 00 .םילודגה 30 תמישרב םיאצמנ

 םירישכמ ןוילימכ וצפוה הכ דעש ,הזירכה

 הגס לש התוקזחתה דצל .דבלב ןפי יבחרב
 לש דמעמב תדמתמ תושלחה תמשרנ

 .ינוס לש דמעמב תויבקיעו ודנטנינ

 תא ץראב קוושל הלחה ויסאק תרבח

 .קססא6( /1סוא6 //-200 ילטיגידה ןמויה

 תרזעב םינותנל החונ השיג רשפאמ ןמויה

 הרואת םע ,'ץניא 3.21א2.5 לדוגב ךסמ

 תא ול שי .םישק רוא יאנתל תירוחא

 ,תושיגפ ןמוי ןהבו ,תורכומה תויצקנופה

 ללוכ) תורוכזת ,ימלוע ןועש ,םינופלט רפס

 ,ובשחמ ,(ךסמה לע ישפוח די-בתכב

 .דועו םינוקחשמ

 ותודימו םרג 140-כ לקוש |ןמויה

 תוללוס יתש .דבלב מ"ס 14

 תועש םישימחכל היגרנא ול תוקפסמ

 םהש ,רלוד 200-כ ,ץלמומה וריחמ .הלועפ

 .ח"ש 800-מ רתוי תצק

 טרסה
 קחשמ לע ססובמה ,20%6מוסמ טרסה

 םיטרסה דחאל ךפה ,ודנטנינ לש חילצמ

 בורקה ץיקב .ןפיב רתויב םיחילצמה

 .ב"הראב עונלוקה יכסמ לע הלעוי טרסה

 .ץראב םג ותוארל הכזנ ךכ-רחאש ,ןכתי

 רפס לש בכוכה אוה 0%6חוסח ...רפס םגו

 םש .ב"הראב רואל שדוחה אציש ,שדח

 קסאסתסמ - 28 (ושְצִפ !0 רפסה

 .רלוד 10 תרומת רכמנ אוהו 406חזנז6

 טעמ ישי" :רמא 'ץיר ןוסיי'ג ,רפסה רבחמ

 הכ תימלוע העפות ורציש ,םיקחשמ דואמ

 ויבהוא לכל םיאתהל רומא רפסה .הלודג

 .םיאליגה לכ ינב ,ס%א6חוסח לש

 הרגסנ זו 6
 וז הרבח .שדוחה הרגסנ 11110016 תרבח

 7/ג בושחה קחשמה לש תחתפמה התייה

 םינושארה םיקחשמה דחא היה הז .(

 .רוטילקתה לש ותמצוע תא ולצינש



 םלועה שדוחה

 לע רבדל הברה

 שי  .םירוטלומא

 תוביס הברה ךכל

 קר ןלהל .תובוט
 .ןהמ המכ

 םירוטלומאה לש קזנה
 אשונל הבתכ שדוחה שידקה ותו6 13882והת6 יתרקויה

 דראילימ השולשכ לש קזנ םרגנ הנש ידמש ,ןעטנ הבתכב .םירוטלומאה
 הגסל ,ינוסל רקיעב םרגנ קזנה .היזיוולטה יקחשמ תיישעתל רלוד
 לש טנרטניאה ירתאמ דחא זוחא קר ,ברה קזנה תורמל .ודנטנינלו
 ונישעש ריהמ - .ןידל 6% ללכב וא םירגסנ םירוטלומאה

 ו / | ירצ ר ץי\ *ר

 ללגב םירכמנ 0 הנשב 0 5 ינשכש רבד לש וושורפ

 'םירוטלומאה

 יקוח רוטלומאו
 תא ץירהל טסאקמירדה ילעבל רשפאיש ,יקוח רוטלומא תחתפמ הגס

 קוושל תננכתמ הגס ,הבזכאה הברמל .ןרוטאסה לש םינשיה םיקחשמה

 !זפיב קרו ךא רוטלומאה תא

 תא ושטנ

 ו !זז3ּב 31 =

 לש )173111. רוטלומאה לש חתפמה

 עודיה ,חתפמה !ותוא שטנ 64-ודנטנינה

 לש השקה הבוגתהמ להבנ ,ןמ-יטלאיר םשב

 םירצויה תויוכז תייעב תא יתנבה" .ודנטנינ

 לש חותיפה תא קיספהל הטלחהל יתעגהו

 .ביבחתב קר רבודמש וליפא ,םירוטלומאה

 ו !([זּהבה| =

 תינש הכמ

 לש וזה זז רוטלומאה תא דירוהל ןתינ ןיידע ,תועומשה ל

 ..םירוטלומא ולוכש רתאב ואצמת רוטלומאה

 . 5 - דצמ רוטלומאה לש הנומת ואר) !םלועב יקוח יכו
 כה אכ קסעה םררי .

 תא

 -ר כ שר רו
: %\'. 

 שט טורה גווזג ]וה 60 זה /1 1111 ]
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 ב
 זס ץעסוו06 [3פ1 ?/סואוחש 4

 [הוטוטוסו סו שיח 7
"5% > ₪ 

 ד 4

 צב .בי/ צה

 םליא רוטלומאה
 תיאפוריא הסריג ול שי /

 רוטלומאה יחתפמ ילילצ

 בשחמ בייחמ רוטלומאה

 שייטסיילפל ישדוחה דלונ שדח רוטלומא

 ול ץאש ,הנושמה רבדה תנסי
 הסריגו

 קר רבודמ עגרכש ,םינעווט .המגדה תסריגב

 .95 תונולח םע םויטנפ

 ה. -| בש

 / ואיי: 5]
 לוו

 ה .60תך

 4 ו
 /' . 0 - יי א-

: 7 ₪ 

- 



 ( 8711856000ת ]]

 ידי-לע רזנוצ

 ,ליזרב תלשממ

 ומדוק ומכ קוידב

 קחשמה .הרדסב

 קווישל רסאנ

 לרב יבחרב

 ימ לכ .ןיטולחל

 תא רוכמיש

 !ח"ש ףלא 25 ךסב סנקל יופצ קחשמה
 ד אש - מ

 ץ(וח 6036 |
 ּ עונלוקה טרס

 \ סירכ לש ש
 שיאה ,סטרבור

 תא איבהש

 יקחשמ תרדס

 בשחמה

 ,וזה הבושחה
 ןרקומ ובכ

 .ב"הואב

 הכוז טרסה
 הברהל

 תורוקיב

 ידמל תוברועמ
 רקיעבו

 יד תורוקיבל

 עונלוקה טרס --

 יש

 .םיקחשמה תרדס יבבוח תא רקיעב תומלואל ךושמל חילצמ

 0% ג 7 2 \ 0

 ב 1

 םוקמ ןיא רבכ :3

 םיקחשמה תכורעתל תיארחאה ,[0%4

 לכש ,העידוה ,3 ,םלועב הבושחה

 .ורכמנ הכורעתה לש הגוצתה יחטש

 לכמ םיגיצמ תואמ-עבראמ הלעמל

 םיקחשמה בטימ תא ופשחי םלועה

 תונש לש הרמוחה ישודיח בטימו

 יאמ שדוחב היהת הכורעתה .םייפלאה

 גאד רבכ ןמנזור קראמ .סל'גנא סולב

 תא רקסל ידכ ,הסינכ יסיטרכל ומצעל

 !קירפ לש 80 ןוילגב הכורעתה

 החלצה

 סח זז 5 גה ל

 לע תחוודמ ,יאדנב םיעוצעצה תרבח

 דלנה םיקחשמה |ףוסמל |החלצה

 דואמ המוד הז ףוסמ .שסת06זפֶהה

 םימיה תעבראב .ינועבצה יוב"םייגל

 אוה רישכמה קוויש לש םינושארה

 יבחרב םיקתוע ףלא םייתאמכב רכמנ

 .םירישכמה לכ ולזא תובר תויונחב .ןפי

% 

2 

/ 



 ה--

00 
 !.וחשא-ב ךומתי

 הפרטצה 3₪(% תרבח

 הרבחה .[וגתטא הלעפהה תכרעמב

 הלש םייפרגה םיציאמהש ,הזירכה

 רשפאתש ,הלק הרוצב תכרעמב וכמתי

 ,תולק התואב תונכותו םיקחשמ חתפל

 .תונולח תביבסל ומכ

 רייאמ דיס

 הליהתה לכיהב
 תיביטקארטניא תונמואל | הימדקאה

 תא הנשה סינכהל הטילחה (45[4)

 ןיעמ והז .הליהתה לכיהל רייאמ דיס

 קנעומה ,בשחמ יקחשמ לש רקסוא סרפ

 םיבושחה םישנאה דחאל הנש ידמ

 סרפה .םיקחשמה תיישעתב רתויב

 ךלהמב יאמ שדוחב רייאמל קנעוי

 הדוה רייאמ .ם3 לש קנעה תכורעת

 סרפה" :רמאו לודגה דובכה לע הימדקאל

 לש המוצעה תומדקתהה תא רשאמ

 דדועמ סרפה .םיקחשמה |תיישעת

 דועו דוע רצייל ,המידק ףחודו ונתוא

 ".תויתוכיאו תוירוקמ תונכות

 ףורטב היזטנפה
 תוחּג] קחשמה לש םיקתוע ןוילימ 5

 שדוחמ תוחפ ךות ורכמנ 1*גחז4צ 1

 תא רבשש ,שדח איש והז !דבלב ןפיב

 לשו 64 הדלז לש םימדוקה םיאישה

 .[וחג] 1-3ת1אְצ \]

 םיכמותל

 קחשמ ךותב עוצעצ
 סינכהל הטילחה א\1:0אגצ תרבח

 ךותל | תונוש | תונתמו | םיעוצעצ

 .64-ודנטנינל הלש םיקחשמה תואספוק

 קחשמל | תוינכמ | סינכת הרבחה

 וא תוחתפמ קיזחמו ,א[ו6ז0א[ 366

 ₪4 החוקהק6 2: 1) הוטסזאג| קחשמל הצלוח

 .ז סו[

 הרכשהל טסאקמירד
 איה :ןפיב ןיינעמ יוסינ תכרוע הגס

 ,טסאקמירד ירישכמ רוכשל תרשספאמ

 ,הגסו קינוס לש םישדחה סיקחשמה םע

 .םימי השולשל תוידי יתשו ,2 ילאר

 .ח"ש 18-כ םהש ,ןי 500 הרכשהה תולע

 םימי השולש ירחאש ,םיווקמ הנסב

 תא תונקל טושפ וענכתשי םירכושה

" 
- 

/ 
 " ש

₪ [ / 

 ו
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. 
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 ו
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 םה ם

 ו"
 ית |

 ?ודנטנינל שדח דיינ
 םוקמב ,שדח דיינ םיקחשמ ףוסמ איצוהל תדמוע ודנטנינש ,תורשבמ ןפימ תועומש

 ונלוכ .תידמימ-תלת הקיפרגב ךומתי שדחה רישכמהש ,תרמוא העומשה .יוב ו
 םיווקמ ונא !יוב-םייג לאוטריוה םע הלחנ ודנטנינש דבכה ןולשיכה תא םירכוז
 | ...ןונגס ותואמ תויוטש דוע השוע אל ודנטנינש

 ךרדב טסאקמירדה
 ,ב"הראב ורכמנש טאסקמירדה ירישכמ ,הכ דע

 .ינפי רישכמ השעמל ויה ,לארשיבו הפוריאב

 םירישכמ לש קווישה לחי דואמ בורקב

 .יאפוריאהו יאקירמאה קושל | םידעוימה

 הברה םורזל ולחה בושחה עוראה תארקל

 .דועו םיקחשמ ,ריחמ ומכ ,תועידי
 לש ריחמה .ב"הראב תומדקומ תונמזה לבקל הלחה 1 עפ '%' 118 תויונחה תשר :ר'חמה

 .ח"ש 800-כ םהש ,רלוד 200 היהי רישכמה

 לעש אוהו ב"הראב הגס לש אישנה ןגס היה דייורקא .דיורקא ןפטס תא הרטיפ הגס :םיבו'ג

 התנימ אל ןיידע הגס .ב"הראב טסאקמירדה תא קוושל - הבושחה המישמה הלטוה ויפתכ

 ...שרוי ול

 אל וליפאש םיקחשמ המכ םע ב"הראל עיגו טסאקמירדהש ,תרמוא העומשה :םיקחשמ

 :םיידיתעה םיטיהלה תא אוצמל רשפא המישרב !םהילע םתמלח

 ךוזח6 6271518 2 (%8חו60)

 101181 א סחו41 5 (א1ו0צ)

 591 \\גז% ךח!ספצ 6 (5608)

 (200ו0ז16: 1[ וגתש 6 (207866 ((1)

 426 01 = קוז65 (5ע2ח0518/ 1167080 11)

 500₪1ה ?גז% (/\31!06ח)

 ןיידד ג 1% )6 9%6->הר ןונצכנרב
 ךותב בלשל םיננכתמ וזה היגולונכטה תא .תמשונ ןיידע אז!0זא םיקחשמה תייגולונכט

 ןיידעש ,ןיינעמ ןויער .קחשמ יפוסמל המודב ולעפי ולאש ידכ ,ואדיו ירישכמו היזיולט ירישכמ

 סה הנורחאל .םיקחשמה תוינרצי תא םישרהל םיסנמ ןויערה יגוה .תואיצמהמ קוחר יד הארנ

 הנשכ ינפלש ,םירכוז םיקיתו םיקירפ .חותיפ תוכרע ולביק םיקחשמ תוינרצי דועש ,ומסרפ

 ."א טקייורפ" םשה תחת רישכמה לע ונחוויד רבכ

 וושט;נרפכ קיבוזסכבפ
 ,רבעב .הרגסנ ,קינוסנפ לש םיקחשמהו הידמיטלומה תביטח ,[גתגפסמוט ל מ 6ז1גוהתוסה

 תא הריבעה הרבחה .ןושארה טיבה 2 ףוסמ היהש ,3120 םיקחשמה ףוסמ תא הרציי הרבחה

 .או6סווג< תרבחל הלש םיקחשמה חותיפ
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 עיעב תיביטקא תרושקת
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 תועש יפל רוביח

 חולבגה אלל וא ג יי ייל ?)

 ו ... סכל סיאתמה יונמה תא סכל ומיאתי ונלש תורישה ישנא

 בידאו 66 רקובה תועשל יונמ (6/ןליינב עובק רוביח(

 (6) תועש תלבגה אלל יונמ 66  תועש יפל יונמ (
 ... דועו טנרטניא רתא (0

 || מ
 ל"וחל ריהמ ווג 1060/86ז001.00.1]

 הכימת

 הממיב תועש 4

 א

1 +.-123 

 גויחה ירוְזא לכ
 מ |



 העברא ןב בכוכ
 םישרדוח

 ,דקרמה קוניתה תא םיריכמ

 תינכתב רקובב תבש לכב עיפומש
 ילא" הרדסב עיפוהל ליחתה רבכ .אוה ,ןכבו ?2 ףורעב "םדגטס*

 סש ,"ליבקמ
 ףתתשי אוה

 המכב

 ,םיקרפ

 רבתסמו

 בכוכ אוהש

 ,ןטק אל
 אוה ,טוטאזה

 בככל קיפסה רבכ
 יטרש תרבחל תמוסרפב

 חורא תינכתב חראתהלו וא
 .(לנודוא יּזור) תיאקירמא תיראלופופ

 אוה - םלועב קדצ ןיא ,הז הככ ,ןכבו ,
 (םישדוח העבראכב ךרעומ וליג) דלונ ,
 תויראלופופב | ונלוכ תא רבע 2
 היזרש ,תיטירבה "פאר"ה 9 אוה ותוא ,"הקא'צ הגוא* רישה % 2 ,אוה ,ולש שדחה אישהו .ולש 0

 ה 9 6% ומשש ,שדחה

 החייה
 ,תרמזה

 דיו

 הימינונא תוא= ל
 ,תיפרגואירוכ

 תימינונא רא

 .ה'צ ה'צ יבוימל | הדג תי
 הכפה ,עקרה

 ו הז מ רני "יה
 מה קוניתה לש ויבאל

 תוא הניכ אוהש יפכ ,ה'צ
 הינרופילקב יח אוה ,דרארי'ג
 צ הצ יבייבה תא .םיבשחמ
 -ותוא ואצמ אל םגו ,הדיסחה
 .איצמה טושפ ,לקיימ ,ויבא
 : ל - לר זהמ סשל .םינש

 0 .הצואת סופתל
 . מבכל לחה דקרמה | קוניתה

 ל \ עפוה אוה הליחתב .טנרטניאה

 ! ,ה'צ יבייבנ" םשב ,דנואס אלל ,היצמינא

 ילרגב אפומ תויהלו תוברתהל לחה אוה



+ 

/ * \ | 

 ו "ל רי << - "

4. 

-- 

 - / קי
 ,? " ל קייר נ
%\. - 0 

 רזרלש %- -
- 0 \ \ 

 -ר ו -
 ו 3ז- ך ד %% "לו '\ <<

-- - 

 םויב יי ץר ל צ ("\ לר / "רייר קיר ל קץ
 / .. .!נוווי 31 1 0
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 -ר ר"ר רו תו! ל
 וזה ב רזוא זרזרצדר ריר ורשודר

. - . . . - 

 ו\וודו םהדו דר ( 4 ₪
 תועדוה 50-ו תוסינכ 1100 ול

 העפוהה

 תינויזיוולטה

 הנוטארה
 הנושארה ותעפוה ו)1אע רדר יודיווה

 הרדסב היחוייה הוזויוורורר

 ידרור זרור ה - = *- ל "\ 5% % - ו -

 | > בקמ % - .2 8%

 ,בגאש) הרדסב הפוצש ימל
 אזהו +ור א שר ר רו -ר דר ר*
 ו רש וי. - - 2 2 2%

 הוכוו + רזרוור זרד ר דו הרר
>= - . - , %\% 4 \ | 

 ,הטה - ילאשכו זיז .-ר ןח '\ *-ר - ו - . אט ₪ דר

 לכב ףתתשהל םסיכוז םיפוצה

 ,הרק ךכו .השארב רבועש המ

 עבנש ,הדרח ףסתהבש

 יגולייבה .ןועשהש הרכההמ

 איה - רמולכ) סתסתמ הלש

 יא ירהו הריעצ תראשנ אכ

 (סיעבש ליגב תדלל רשפא

 הצ הצ יבייבה ול רצ

 היצההו .השאר דותב לתוחמה

 דוסירב הרמגו הוו מה

 זארה םווושה לש ףתושמ

 צמאל ילא הטילחה טםוו וחוא

 \רטנור וווסוו אוהו .וכונוזחה חא

 ו ירי דרר דרו\וורזור
 ו -. . , -.,

 תוברה היישעהתה
 תרבח ,סוניתה ירצוי רובע

 הטפוהה ;רזרוו;ר זו וי

 םנ ןרורי רוא 5 רזרזר ירא 1

 וזר ןרו' הלצווה %-ר רוצויו

 רוצייר ו?רו"ר דיור ז לוז .

 וצ יבריי זווריו \ יריזוא זו

 / ובזר ורירנורבט ה . .

 וצ יביי ררצי סיעוצעצה
 וו לוט בונ יצזנונגמ ר צ

 ו
 תילוק0יו5 9209/2060 תו

 נרטניאה רתא םע הלועפ תפתשמ סוארטש תרבח

 .רב ידנס לש הבוכיכב יביטקארטניא ןודיחב ,]\6(אוםש

 .טנרטניאה תועצמאב תוחוקלה סע ישיא רשק רתוי םימסרפמה :םוסרפה םלועב השדח העפות

 תועצמאב .טנרטניאה ךרד השענ רישיה רשקה .היזיוולטה - הקודבהו הנשיה ךרדב השענ ינושארה סוסרפה

 ,םוסרפה עסמ תלילע לע ףסונ עדימ לבקל ,יקלימ לש השדחה תמוסרפה יפוצ ולכוי ,טנרטניאה רתא

 :ושליג זא ?קתרמ עמשנ .םיסרפ ולגוי ןודיחה תולאש 7 ירתופ ןיב .ןודיחב ףתתשהל םגו ולש תונומת דירוהל

 הוק :[[ה6+אוהַש.6סהו [80/611156/חוו!אע

 רירטסשופ ,רטקוב יסנכמ ,תובינע ,םיקסיד | הציחלב .בשחמ לש רבכע לע דמועה ,םירטמיטנס

 8 ;רפסה תיבל םירצומ ,ןבומכו ףוח | אוהו זוזל ליחתמ קוניתה לש ופוג ,רבכעה לע תחא

 " ביימה ,תוברתו הידמ תעפותכ ,השעמל רגובמ לכש התייה הרטמה ."הסא'צ הגוא"ה תא רש

 | . \ גתומה וא ,הנושארה תומדה אוה .ךרו ,ידרשמה ונחלוש לע התוא חיני ,הבובה תא הנקיש

 ₪ פיש לביק ךכ רחא קרו טנרטניאב ילוא איהו התוא ליעפי אוה ,בצע שוחיש םעפ לכבו
1 

 + .תונותיעבו וידרב תתוא חמשת
 2 לברדרב" יר'יצומ כט טלכש וש רצו) הבובה זוובמטעב

 !א'צ ווא ,הקא'צ הגוא ,זא .בשחמ ירבכעל סידפ ,םידלי ידגב ,תוצלוח ."ה'צ ה'צ



 וה
 אתיב ינחוב

 דה
 לעב ידמימ-תלת םיצורמ קחשמ והז

 ינחוב םישפחמ ויחתפמ .ינדיתע יפוא

 .הקאנט ריעב תובוחרב וגהניש .אתיב

 כוח 61.30 6018.ססחר 618 חזה

 6>ועו!!28ו0ח-
 68|| ךס סו[

 תסרגל אתיב ינחוב םישורד

 !יקחשמה לש 1.ותטא"ה

 שש .|סאו80.6סחו/6וש 618.ח(חו|

1 6316760 
 תא קודבל ולכוי םישנא 200 קר

 סנכהל חילצהל שולק יוכיס .קחשמה
 רשפא לבא םירשואמה תמישרל |
 ...תוסנל 4

: 
/ 

 \ וע .03\ 86 .סס חו ו

 0הָחס 0618 .הזחוו

 ה5[ו0זסח'5 63
 קחשמ לש אתיבה ינחובל המשרהה

 רתא ךרד | תישענ | םידיקפתה
 לע ונע .טפוסורקימ לש םיקחשמה
 ןיב ויהת התא םג ילואו רתאב ןולאשה
 .וב קחשל ונהייש םינושארה
| 

35008 

 | תילרטסואה הרבחה 6טטוההזוחס 5
 30 קר תשפחמ

 גטרטסאה קחשמל

: 

. 

 | הידמהגמ
 "אפלא" | ינחוב

 ידבב םכל שיש ןויסנה טורפו | בשחמה רואת ,ליג ,םכתבותכ ,םכמש םע בתכמ וחלש ,םיניינועמ םתא םא הלש שדחה הי
 תק .םיקחשמ

 ו

 ...חמוציעב המשרהה [:0ז00 1
ו
 

 שעוצ\\
65/0

 

 נניא תובותכל ךו 'אשונב טנרט

 תהיכ-בבנ :ויכבב

 תו
 המגדה תואסריג ,תוירוביצ תונכות ,טנרטניא תושד

 .דבלב םכתוירחא לע תשרהמ םיצבקה תדרוה
 ח :םיקחשמ

, 

/ 

 חותיפה להנמ ,(ןימימ הנומתב) וטומאימ וריגיש

 היישעת לש הדיתע לע ךורא םואנ אשנ ,ודנטנינ לוט
 ןזומ םירבדה תא אורקל הצורש ימ .םיקחשמה
 ןינע סואנהש ,קפס ןיא ...ודנטנינ לש רתאל שולגל

 עבשוח ימ תעדל הצורש ימ לכ תא דחוימב
 המאה זא ינוס רקיעבו הגס :תורחתמה לע ודנטנינב
 אוהו םירבד הברהל תוסחייתה ללוכ ,ךורא םואנהש

 "הלב הלב" אל ללכב

 ווא .חוח(6ח וס .6סס חו 51065

 0019952660 .חזחה|

 = צצשסזוס
 תותח םיקהל תננכתמ סטרא קינורטקלא תרבח

 תא טוכרל רשפא היהי תונחב .טנרטניאב תילאוטריו

 השיכרה ינפל תואמגוד לבקל ,הרבחה יקחשמ לכ

 טדוחב חתפת תונחה .םידחוימ םיעצבמ הברה דועו

 .בורקה ינגוי

 ּגצו|[חס60 ואידיו יטרס"
 וסוזץז

 קחשמה ךותמ ואידיו זה 0 \ו(גקוט תרבח
 דיעמ יאדו אוה לבא

 רוס

 עטק התלעה

 ,לילצ ןיא עטקל .אוסזועז
 .,הקיפרגה לע והשמ

\ 
 חרסשו65 .חוהו

6 
 ונתעדל .הילגנאב קחשמה לש תו ךרוצל רצונש ,ץבוקה תא תולעה א השקיב הרייס תרבח ו 0 ירתא לכמ טעמכ ךרוה הזה 0

 וגמ הז
 ןיידע םייטירב ט ותוא אוצמל רשפא נרטניא ירת | אב יב ,ךחוג

 | ו

 דיוה ןוטרס

 טנרטניאה

 םירתאהמ

 ו

 65 טיבר םיקירפ
 יצח רבכ הזה ו וידוחל רלכו ןושכע -' קחשמל ס רההרט ,הנש . םיכתמ

 הגמ 40 לש ו "הפצה ןשקאחמ | וטר | ס ד קלח ראתמה

 שוא .(אּהסטזס .חפ1/ זה 3.8

 66ח\/(3בזזוסז 3
 אל .הגמ 6 לקוש קחשמה לש ואידיוה ןוטרס

 תא תוארל ךרוצ שיגרמש ימ ליבשב ארונ

 .הלועפב םייקנעה םיטובורה
 יחי .ל\סס6זוח+.6סחו | 60 חוה

 - 4 /5. קז603(סז
 % 7" טנרטניאל התלעה סקופ תרבח

 ה עסונה" שדחה קחשמה ךותמ ידמימ
 ..."ףרוטה

 יאיא .65!300 .6ס חו 5

 /8וו6ח/9קז6010ז .5ח!חוו

 רק
 ללוב 0% קחשמה לש ואידיוה עטק

 ה עדימה לכ תא ואצמת ומצע רתאב
 .המודכו תושדח ,תונומת ,לוק יצבק

 שוא .בחב6חזסחסא .ססחו



 םיקחטנמ ירחא

 .591 תיבמ שדח היגטרטסא קחשמ והז

 שעצצע 1650037 6ס0חו

 ב

1 

 יחתרזאה הסיטה רוטלומיס לש רתאה

 .קחשמה לש וקוויש תארקל םקוה

 שע\צ .חושח?3 .6סחו

 6 +0 \3 קה|ו
 .1םז68] קחשמל תומישמה רוטילקת והז

 ,םיבלש ,תופמה לע עדימ ללוכ רתאה

 .דועו םיבייוא

 \צע\/ .1וח16ז0ע .6ס חרט חזו

 סוחו6ו(+ 0
 ,ףונ יעטק דועב ,ןמזה לכ ןכדעתמ רתאה

 דיתעה ריע תא חתפטל ידכ ,המודכו םיתב

 .םינוב םתאש

 \ש\שצשע .8וחרסו(ץ .ססחר

 קסצש6ז 06
 תעדל םתיצרש המ לכו םירופיס ,תונמת

 .הזה קחשמה לע
 שש .כסש/6ז51006 .6סחו

 וּהו6 0 !\13ץה6הו
 לש תונוט ללוכה ליגר םיקחשמ רתא

 .םיגוסה לכמ עדימ
 שעשו .וחר הו6-חר העושה .ססחחר

81)!620₪8 || 
 קחשמה לע תעדל םתיצרש המ לכ

 . שדחה

 צעקה 005100105. 60/2 /וח א חוו

' 
 הומה ו

 יטנדוח יטנפוה
 רסירת עיצמ (2גהו6פגסתת םיקחשמה תרש

 המ לכ !םנח קחשמל 5200%אש₪806 ינוקחשמ

 הרטמה .קחשלו רתאל שולגל הז תושעל ךןירצש

 תא קודבל םכל רשפאל איה םיקחשמה תבצה לש

 ,םיווקמ רתאה ילעב .רתאה לש רדהנה תורשה

 .טנרטניאה ךרד תשרה יקחשמל ורכמתת וז ךרדבש

 \\/שע .(( םחר 6510 ה .סס0 ו

 מ תרש 08% - םגו

 ,הרלס לש | םיקחשמה

 תרשה .םניח יקחשמ עיצמ

 םיקחשמ"  ארקנ | הזה

 רתאל שולגל קר ,ןיקתהל ךירצ אלש ,"םיריהמ

 לע םיססובמ הז רתאב םיקחשמה .םניחב קחשלו
 .הרבחה לש םינוש םיטיהל

 שש .//(כצ

 .ס/5%6הו 500% 2
 ךייחמה ףוצרפהו םהלש םשהש םיצורש ,םיקירפ

 םיכירצ ,5/5%66]) 5תססא 2 קחשמב עיפוי םהלש

 .תבותכו םש ריאשהל ,קחשמה רתאל שולגל

 !הלעמו 18 ינב תויהל םיבייח םינקחשה

 צא .!ףו855.60 ה כ וחז85[0ח06א2/55006 חזה

 ונחו6ּב| דסטוזה ּהחוסח+
 בלה תמושת תא ךושמי יאדו 11מ168] רינרוט

 דציכ ,רינרוטה לע עדימ .םיבורקה םישדוחב םכלש

 דחוימה טנרטניאה רתאב ואצמת ,דועו ףתתשהל

 :בושחה עוראה דובכל םקוהש

 שש .טתז6|[סשה החרס.

 א-(//וחט ג/ווּחסס
 סטרא סקול תיבמ שדחה קחשמה

 לוק יסיטרכבו םייפרג םיציאמב ךמות

 טעמכ לקוש המגדהה ץבוק .םייתוכיא

 !הגמ 8

 עעצעוצ .|טס85 35 .ססחו כז 0 015/8]ו-

 החס6/או/8 06חר0 .חזחו

 אוהטסוה
 ץבוק לקשמ אוה הגמ 105 קר

 .הזה תוריה קחשמ לש המגדהה

 ירתא לש בר רפסמב אצמנ ץבוקה

 .טנרטניא

 הס:/[אס .ף3חַח/הח0 .סז/[9וח-

 כוח 06

 תא קחשל דציכ תוקייודמ תויחנה

 בר לש תורשפאב ל"נה ץבוקה

 :האבה תבותכב ואצמת םיפתתשמ

 חוכ:[/[5ח085780א .60חו/0005/א8-

 זחא |[חרוט!זות 6% .חזחו

006 
 םועטל םכל ןתי המגדהה ץבוק

 אציש ,םיצורמה קחשממ והשמ

 :ןשייטסיילפלו .יס .יפל שדוחה

 וש .זס!!|636-03חר6.60 ה 5 60[

 זזבחו6 הסחה .חזחר|

 וירי וה המ ון:
66 

 תויעבב רוזעל דעונ קחשמה לש יאלטה

 תשרה יקחשמל תורבחתהה ןמזב ,תוביצי

 לולכי יאלטה ,תונמדזה התואב .טנרטניאב

 שש .ןבח65 .68 .6סחו

 .םיפתתשמ-בר קחשמל םיבלש השימח דוע

 שש .ז601ות62066.60חו

5 5)3751006 
 יציאמ המכב הכימתה תא רפשמ יאלטה

 .דמימ-תלת
 זז[ .5ו6זזה .6סחו/כטט/כ810ח65/ 06

|| 0086 0%) 
 דסטזח החו6ח+ 0

 דעוימ !(20886 1[-ל ףסונ קחשמ בצמ

 !סקוניל ,הלעפהה תביבסלו 95 תונולחל

 ש/עעצע .( הזר 65 .60 חרא

 //ו/ץו| =
 ירוציק ,חוכ תוידיב הכימת ללוכ יאלטה

 םינוקית המכ דועו תומישמה ךרועל ךרד

 ועזה !!: פסט!
 יציאמ םע וררועתהש תויעב ןקתמ יאלטה

 היצולוזר םע םיכסמב הכימתו דמימ-תלת

 .ההובג

 \עצ .פטח טו .ח61/ סיעה |08 05 ו -

 חו! טק 316 .חזחו

]1676+16 || 

 =החההח66הו60+ 36%

 תופסותו םיבלש הנומש לש הגמ 45

 תובותכ יתש םכינפל .ץלמומ !קחשמל

 :ץבוקה תדרוהל תוירשפא

 1/0 .801ושופוסח .סס0 חה /801וש1-

 פוסח 66000810[ 6

 תק[ 1 .801ושו0\8ח .ססחה /801וש1-

 פוסח/ח6ז61וסוו/קה1סח/=> 1-04 6

 כהה ןאפה רב ו



|08 
 תא גיצמה ,רייאמ דיס ידגאה

 תענכשמ רתו תיפרג תואיצמ םע \

00190 
 םיקחשמה חתפמ לש וקחשמ הז

 היגטרטסאה יקחשמב האבה תוחתפתהה

 .םעפ יאמ תרכממ רתויו

 לש תווצ ,ישונאה ןימה תודרשיה תא חיטבהל ידכ .2100 איה הנשה

 יאמ רתולב הלודגה המישמה תא םוטייל םיליחתמ םיגטרטסאו םינעדמ

 ואצי םה ,תונומאו תועד לש ןווגמ םע .ללחב תושונאה תובשייתה - םעפ

 .םלועה ינפ תא הנשתש המישמב חותפל ידכ ךרדל

 וב םכלש שדחה תיבה היה* וישכעמש ,רזה בכוכה תא רוקחל םכילע

 .תובר תומולעת תא ולגת

 .תושידח תויגולונכט 75-מ רתוי ולג *

 תבוטל העירי יבחר םיטקייורפ םגו סיסבל םירופיש 60-מ רתוי ונב *

 .םכלש הירפמיאה

 ןנכתל ולכות ןתוא המחלמ תונוכמ םע םיביריה לש םיחטשה תא ושבכ
 .תונוש תונוכמ יגוס 32,000 ךותמ
 ידכ ךות םירבסהו תויללכ תודוקפ ונתי .םיטנגיליטניאה םירעה ילשומ
 .םכלש הקזחה הירפמיאה תא להנלו תונבל םכל ורזעיו קחשמ

 | א דטאזיסז אומאאואס זא 5

 א

 להמב
| 

 תועצמאב םלומ סחלהל וא םירבח םע דחאתהל ולכות 0

 .רישי רוביח וא םדומ ,תימוקמ תשר ,טנ

 .ח''ש 229 :ןכרצל ריחמ

 2 ןחה רוציה וגוה ןורבבצצ !גו;ר
 % .סיבלש העברא ןב תואקתפרה קחשמב רזוח ו דדומתהל וילל

 - "ה ותשא ,העלוגוה תא ליצהל ידכ ,תוברה תונכסה .. תאו וגוה לש

 חיל החינצ .תעשורמה הפשכמה ,הדלזירגמ דיי ,
| 

 ועכה | ב חנוצ וגו

 ₪ תועתפההמ קמחתהל וילעו 7 מדאל ךרדב ו .
 המדא'

 , - תשלג

 וגוה <
" 

 7% קמחתהל וילעו גלשומה רהה דרומב ו לש ישי
₪4 

 יו ,

 | - םי
/ 

 = '3 למחתהלו תוריהזב רה לע ספטל ךירצ 0 םילושכמהו

 - תורוקה | רשג
8 



 , -- : י % % - 5% ל '\ *רל *< ליר 7 ו הר הפ ל 7 וור חח. בוגר -- - + ר 5 5 קר ו - 5 .
 ץופקל ל?וכ גו !וה'נושקהה תרוינ ו ₪ ₪ : ור 7וניירלו

 ורווציעהו זויתתושהה רתקיהכ וודו ךא דופהי
 4-42 י( - 1 . , . !, ךותווע

 ,הדלזירג לש דחוימו שדח בלש שי קחשמב ,םיבלשה תעברו ב

 םדקתמ אוהש ןמזב ,ורבעל תחלוש איה םתוא םיקרבהמ קומחל וגוה לוט +-
-.- 4 

 רפסה תיבל רזוח וגוה
 :וגוה לש םישדח םיקחשמ השולש ללוכה תואקתפרה תליבח

 אצוי וגוה וב ,דומילו ףיכ ,הלועפ בלשמה קחשמ - "םוסקה ןולאה ץע"

 וגוהל עייסל ןחשה לע .וכרד תא דבאמו ,החפשמה םע דמחנ קינקיפל

 דודיח ,ןובשח דומיל בלשמה הנהמ קחשמ ידכ ךות וכרד תא אוצמל

- - . 
- + 

- 4 

= = 

-- 

 ,וידליו הנילוגוהל וכרדב ,ארפה רהנב ולש תיבחה תא עינמ וגוה - "הנה

 .הדלזירג ול הנמטש תלוברעמהמ קמחתהל וילו
 .תבכרב העיסנ ידכ ךות ביהלמ תואקתפרה עסמ - "תבכרה'

 .הביושח תויוזנמויז תחותיפו

6)!056 60 08+ ||| 

 דח6 ₪ע55ו8ה ;זסה+:
 .61056 6001081 111 :תרדסב תישילשה קרפה תא הקישמ טפוסורקימ

 ןקחשל עיצמה ,תמא ןמזב היגטרטסא קחשמ וניה (1 31[

 .היינשה םלועה תמחלמ ןמזב תיסור התיזחב םימחול תביטח לע

 ,ינמרגה אבצה וא יסורה אבצה לע דקפל תורשפאה תדמוע ןקחשה תושרל

 לש תושקה םינשה עברא לכ ךרואל תודרשיהו הננגמ ,הפיקת יכלהמ להנלו
 --- לח =< 49 -

- . 

 ו

 עצבל ןקחשל רשפאמה תודיחי לש םידקת רסח ןווגמ ללוכ קחשמה
 תודיחיה 300-ל ףסונב .הכרעמה ךלהמב רתוי םימדקתמ

 ,תומגרמ) קשנ יגוס 100-מ הלעמל ללוכ קחשמה
 ילכ לש םיגוס 80-ו םילייח יגוס 60 ,(םימ"לחז ,תוטקר ילוטמ טירויבהל
 התייגולונכטב שומיש השוע קחשמה .םיקנט דגנ םיחתותו בכו
 לע םה ףא םיעיפשמ ןויסינהו לרומהש ךכ ,תיתוכאלמה היצנגילטניא
 תוברקה דלהמ

 רדווזר ץררְרדודרדוד
 *. 4 .4 0 וי4 'פש"י'

 יאמצע ןפואב רוציל תורושפא הנשי ,קחשמב תועצומה תולילעל ףסונב

 תרזעב ('וכו הקפסא תודוקנ ,ןוחצינ ימוקימ ,הסירפ ירוזא) םיפסונ תוברק
 -ף*וי
 רפושמ םייששיחרת /

 שא וקו היאר וק לש תיתימא קחשמ תיווח קינעמ ("!0%6 ( חו אז 1
 .דועו שא ,םינבמ ,עקרקה ינפ הבוג לש םיטקפא תללוכה
 32 ימינפ ןורכז ,95/98 תונולח ,!31א1ה; םויטנפ דבעמ :בשחמ תושירד

 ,תעבורמ תוריהמב םירוטילקת ןנוכ ,חישק ןנוכב טיבהגמ 60 ,טייבהנ
 .טפוסורקימ םאות רבכעו ,5\\%:\ ךסמ

 4651060+ =צו| 2
 ורצונש רתויב םילודגה םיקחשמה דחא קפס אלל אוה ₪406 1

 םיחוטב תויהל ולכות ,קחשמה תא ןיידע םיריכמ םכניא םא .םעפ יא

 בשחמה יבג לע םמדל ליחתי קחשמה רשאכ יתימא דחפ שוחל וליחתתש

 7 המיאה תא דורשל ולכות םאה !סכי*
 רוביצ העודי יתלב ךא הארונ תוצרפתה רחאל 1[ -סוריוו אכוד רשאכ

 רורטה .רזח טויסה תעכ ךא .ענמנ ןוסאה יכ היה הארנ .קחורמ םוקימנ

 םיבמוזהו העוגנ הלוכ ריעה ₪6%ו06ח1 צו! 2-ב .ןוקר ריעה תובוחרב עסוש

 סניאש םישנא ינש ...דואמ ער הארנ בצמה .םיישפוח םיכלהמ םדה יאמצ
 םניאש םידיחיה םיינשה םה (תבתכ) ריילקו ,(רטוש) ןואיל םוקסה 2
 עונמלו טלחומ סרהמ ריעה תא ליצהל ולכויש םידיחיה םה הלחמב םיעומ
 םלועה יבחרב שדחה סוריווה לש תא זוא

 : גוגת ,םייתימא םילולסמ ,םיזעונ םיצורמ דמימ-תלתב הנושאר םעפב

 45 - 0 תיווח 100% תא לבקל ידכ ךירצש המ לכ רוציקב *
 תימלועה 9טקסז 8וא6 תופילאמ םילולסמהו םיבכורה ,םיעונפואה לכ *

8 
 פסוכוד 5 המ ההווה

 ןתעדב תושוחנ ןלוכ ,הינשה ירחא תחא היצאטומ ושגפת הז קחשמב

 ןנוגתהל ,ןבומכ ,םכלש דיקפתה .התמשנה תאו בלה תא םכממ עורקל

 .םכלש דחפה תא עירכהל םכילע תישאר םלוא ,ןלסחלו

 .ןשייטסיילפה לע תירטסיה החלצהל התכז ₪65166ת1 | תרדס
 המכ ןלהל !טאסקמירדלו 64-ודנטנינל םג תואסרג הל ואצי בורקב

 :יס.יפה תסרגל םיידוחייה םינייפאמהמ

 !תיאפוריאה הסרגה תא םגו האלמה תינפיה הסרגה םג ללוכ רוטילקתה *

 .ההובג היצולוזרב תידמימ תלת הקיפרג *

 .יובח ברק :שדח קחשמ בצמ *

 תלת םיצפחו םיטרס ,תונומת - ₪69/06ח1 %ו| 2 תיירלג *

 . .קחשמהמ

 .ח"ש 219 :ןכרצל ריחמ

 פטסקסזםוא6
 :קחשמה תונוכת .לולסמה לע תולעל םינמזומ םיעונפואה יבבוח

 .םיישגהל ךל רשפאמ 5טקסז 8וא6 ,רחא קחשמ לכמ רתוי טרופמו ריהמ *

 'םולחה תא

 < סילודגה .םבכורה דצל בכרל ךישמתו םוקת ,לופית ,ללותשת ,םלתשת *
 !יהאמה לש רתויב

 תויתימא עונפוא-בכור

 ל ייתימא דחאל דחא
 סה שו 8(א הטילש יעצמאו דמימ-תלת יציאמב ךמות
 2 !יתימא דחאל דחא המיהדמ הקיפרג

 .ח"ש 209 :ןכרצל ריחמ
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 ינשדחל בשחנ אל ןמזמ רבכ תוירי קחשמו םיצורמ קחשמ לש בולישה

 תא חותפל וטילחה קחשמה יחתפממש .הביסה הארנכ וז .ינכפהמל וא

 תעבראל ףסונב ,םיילגר יתש לע תוברקל םכתא חולשלו תלדה

 לע םלועה :תומלוע ינש ואצמת 860|וחט"ב
 .(ימינפה) םיילגרה לע םלועהו (ינוציחה) םילגלגה

 ,תוינוכמב םיעסונה ,םיגהנ לש תורובח ולא ץוחב

 תודיוצמו םינושמ ףוליח יקלח ינימ לכמ תובכרומה

 ירעב םירגה םישנא שי ,םינפב .םיינלטק קשנ-ילכב

 לעו םייחה לע ,םירוטאידלג יקחשמ יבבוחו טלקמ

 .תוומה

 עצבל ןתינ .ןיטולחל תפרוטמ תוינוכמב הגיהנה

 ילוא עמשנ הז .ביריה לע שאב חותפלו בוביס יצח

 םתא ןשקא לש תוקד המכ ירחא לבא ביהלמ אל

 תוינוכמ רסירתכ שי קחשמב .רכמתהל םילולע

 יקחשמ תיברמב לבוקמהמ םינוש םיעוציב םע תונוש

 .תוינוכמ רוטלומיס לש בצמ ןאכ ןיא .םיצורמה

 תינוכמ לכל .רוטלומיס תויהל הסנמ אל םג קחשמה

 ןתינ ראדארה תרזעב .םיידוחי קשנ-ילכו ראדאר שי

 תשומחת תומכ תדמוע םכתושרל .ביריה תא רתאל

 עגרב .(חוכ-יקוזח םתפסא םא אלא) תלבגומ

 'םולכ הווש אל טושפ תינוכמה הלזא תשומחתהש

 ואצמת םתא .תנכוסמ דואמ תינוכמהמ האיציה
 םיקזח קשנ-ילכ שי תוינוכמל .ביריה לומ תותיחנב

 סורדל רשפא טושפש ,הדבועה לע רבדל אלש ,רתוי
 ןיידע םיילגרה לע וכלת רשאכ ,תאז תורמל .םכתא

 תא לסחל ליבקמבו תוינוכמהמ קומחלו ץופקל ולכות

 רתוי הברה קחשמה לש הזה קלחה ביריה תוינוכמ

 .הנהמ תוחפו השק

 ןשקאה .הלועמ קחשמה לש תומישמה בוציע

 חתמהו הינשל םיחנ אל םיביואה ,הקספה אלל ,ףיצר

 המישמ לכ .ישוקה תמר םע ,הגרדהב ,הלועו ךלוה

 גוהנל םכילע ,לשמל .תירזכא רתויו השק רתוי תישענ

 תינוכמהש ינפל םכדעיל עיגהלו תוריהמה אישב

 המישמב !ןמז-תצצפ הב וניקתה יכ ,ץצופתת םכלש

 תינוכמ גישהל ,םיביריה לכ תא לסחל םכילע תרחא

 ,רוציקב ...יכ ןמזה רמגיש ינפל אבה בלשל ץעיגהלו

 םג אלא ,תונונגס קר אל ובליש קחשמה יננכתמ

 ,תפרוטסמ ,תינדיתע הריווא רוציל ידכ ,תונויער

 .תחתומו רגתא-תבר ,תקתרמ

 לש םיסופספ ינימ לכ קחשמב ואצמתש ןכתי

 איצמהל ולכות תועש המכ ירחאש ,קפס ןיא .הנכות

 .קחשמב בלשל רשפאש םיאלפומ תונויער דוע

 תינרציל סמונמ בתכמ םיחלוש טושפ הזכ הרקמב

 ,הכרבב ולבקתי תונויערהש ,םיווקמו קחשמה

 ,ךשמהה קחשמ וא תומישמה רוטילקת תארקל

 ,טושפ .עיגי םיינשהמ דחאש ,קפס ללכב יל ןיאו

 .ץלמומ !הנהמו ירוקמ

/ 
/ 
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 ואבה םוינלימה לש היגטרטסאה יקחשמל הניפה ןבא
 .ישונאה עזגה לש וציק דעו ותליחתמ ,ךינפל סורפ ולוכ םלועה

 .הנוב התא ,עבוק התא ,טילחמ התא
 כלורי וילה

 !שדחמ הירפמיאה תא הנבו אוב
 יא"

 הוס ו ו-0. 837 5124₪60-ורועקתה תונמזהל םירבטהו םיעוצעצה ,םיבועחמה חו'ונח ,קוויעה חותוערב גיועהל מוסא



 ניבייחמ אל םיקחשמ ולא .םישדח ירמגל םהש וליפ
 נה ,לכה תורמלו .ידמימ-תתלת יפרג ץיאמ אל דליפאו לישר ה .כב | 18 ל הל מלל ל א ,םיקית /0)י זר

 ו. למינפה :ןורכיזב הגמ 128 םע 3 םויטנפ

 ..:ףיכו םיכו'ח לש תועש המכ םיקפסמו םידמחנ

 (יזווח קחשמה

 .יס .יפ :רישכמה
 לבוי :קחיש

 70% - הקיפרג
 םוש !קיתע הארנש קחשמ

 םוש ,דמימ-תלת ץיאמב הכימת

 יצחו דראילימ םע ךסמב ךרוצ

 .תפרטומ היצמינא םוש ,םיעבצ

 .יקנו טושפ

 80% - לילצ
 אל ללכב עקרה תקיסומ תא

 ןומה שי הז םוקמב .ושיגרת

 תולוק לש םינייוצמ םיטקפא

 םיסינכמה ,ותויב םינושמ
 .תוטשה תריוואל

 70% - קחשמ תמו
 ובכש יפכ ,ילואו .לק ידמ רתוי
 אלש קחשמ טושפ הז ,יתרמא
 .םינעוצקמל דעוימ

 80% - םייח ךרוא
 םילק םיבלשהמ הברהש תורמל

 ב
 לב ו

 ךרוצה ידכ דע םכתא ולכסתי
 לש תימצע הדמשהל איבהל
 !םכלש לייחה

 78% - ללוכ ןויצ
 ,רמול יל השק רול יגיב
 לבא ,תינואג תוטשפ ןאכ שיש
 ו טלחהב
 ו ימעטל
 ב וא ריעצ
 םויטנפה לש אלמ לוצינ שפחמש

 והשמ שפחיש יאדכ \ז

 ל 0 מ כ תא ןאכ םיאור אל יכ טומה וב נל

 ,םיקיתו םיקחשמב ונלגרוה םהילא

 שי (נז0ם₪ לש םלועב .81006 ומכ ,םיינרדומ

 תוכיתח איבהל םימחולה ויניתנ לע הווצמה ,ךלמ

 רשאכ ,הטושפ אל המישמ ןבומכ וז .השודק ןבאמ

 דוגינב ,רומאכ .םיינחצר םיביוא ןומה שי םלועב

 ךא ,הטושפ היצמינא שי ןאכ ,םיבר םד יקחשמל

 תכפוהו תוירזכאהמ ץקועה תא האיצומש ,תעשעשמ

 םג ,השעמל .הריטאס ןיעמל קחשמה לכ תא

 .קחשמב ילוש דואמ טנמלא קר איה תומילאה

 ידכ ,םירחאה םימחולה םע הלועפ ףתשל הז רקיעה

 .ךלמה תא תוצרל

 לש תובישחה המ :המכח הלאש ולאשת ,וישכע

 יתנבה ינאש המכ דע ?השוע איה המ ?השודקה ןבאה

 הציפקמ - דחא רבד קר השוע איה ,קחשמה תא

 בלשה ,בשחמ יקחשמב .אבה בלשה לא רשי םכתא

 םתא םא אלא) בושח רבד טלחהב אוה אבה

 .(םידוקה תמישרב םידיוצמ
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 יכירצ םילייחה .קחשמה לכ ומכ הטושפ הלילעה

 ילייח םע הלועפ ףתשל ,ןבאה תוכיתח תא גישהל

 ווריק ליפהל ,םיגתמ ינימ לכ ליעפהל ,םיפסונ

 ושרל .דורשל םגו ביואב םחלהל ,םירשג תוצחל

 ירזוע ולא .םינוש הדובע-ילכ םידמוע םילייחה

 י ביואה תא ףוקעל ידכ .םילושכמ סורהל רקיעב

 לנשה .תומילאב ,הטושפה ,תחאה :םיכרד יתש

 א וחיסיש ,םיעוצעצ ינימ לכ תרזעב ,תבכרומה

 כ שי ביואל םג יכ ,םיעוצעצמ רהזיהל ךירצ .םתעד

 .הרזחב םכתא ולבלביש ,םיקחשמ ינימ

 וא ריכזה ארונ קחשמה ,ישיא ןפואב ,יל

 קרוצי ,ןשקא ,היגטרטסא לש בוליש .םילולמנה

 .תונושמ תורטמו ,םידומחו םינטק

 ותויב ינעוצקמה להקל דעוימ אל קחשמה

 נוכתחתה אישו היגולונכטה איש תא שפחמה

 ניכ רודיב שפחמה ,בחרה להקל דעונ קחשמה

 יפוטמ ילוא קחשמה זא .ןהשלכ תורמוי ילב ,לילקו

 .דומח טלחהב לבא ,ישפיט םתס ילואו



, 1806 01 106 [ 
 \/05%א0006 ,הרדסב ןושארה קרפה ירחא םינש עברא

 להקל דעוימה ,ישילשה קחשמה תא האיצומ 8%

 .םידיקפת יקחשמ לש רגוב

 -אל ןייחא אוה הרג-הל רפוק ,קחשמה רוביג
 תכלממ לש טילשה ,דרא'ציר ךלמה לש יקוח
 טעמכ יח ,ללמואהו בוטה .רפוק .ןוטסדלג
 לש ויבא .יקוח-אלה ואצומ ללגב לכה ,יודינב
 תתרשמה םע רצרצק ןמור להינ ,קירא ,רפוק
 לש ותדיל ,התייה האצותה .ולש תידואקרדה
 ,דיואקרד-יצח םדא-יצח ,רזממ ןבכ ,ךכ .רפוק
 הכלממב םישק דואמ ויה רפוק לש וייח

 ו
 רפוק ,ואצומ ללגבש ,רוכזל ךירצ .יראלופופ
 םרג הז .םיגרוחה ויחאמ הנוש טעמ הארנ
 .תגרוחה-ומא דצמ םג ונממ תטלחומ הדילסל

 .רפוק לש ומלוע לכ ךפהתה ,דחא הליל ,זאו
 דמיממ הכלממל ועיגהש ,תוירזכא תוצלפמ
 ינב לכ תא ופסיש ,ןומראה תא ופקת ,דחא
 עורל .םהיתומשנ תא ופטחו הכולמה תחפשמ
 ו יי לש ולזמ
 ,ולש המשנה תא ףוטחל תוחילצמ תויצאטומה
 תיבל ולש קדה רשקה .יח רתונ ןיידע אוה ךא
 ,רפוק ,וישכע .דיחיה שרויל ותוא ךפוה ימי
 ו מ ו וי
 ידכ ,המשנה תיצמת תא רזחשל וילע ,ךלמ אל
 ב

 תא חתפל ךירצ ,םידיקפתה יקחשמ תיברמב
 שי .ןושארה בלשב רבכ תישארה ויו
 ללוכה ללכושמ טירפת םיקפסמה ,םיקחשמ

 ןמנזור קראמ :תאמ

 .המודכו המכוח ,חוכ ומכ ,םירושיכ לש בר רפסמ

 ,רפוק ,תישארה תומדה 1.306% 0[ 1.016 3-ב

 תומדה יפוא תריחב .ההז הדוקנב הליחתמ דימת

 ףרטצהל וטילחת הילא הדליגב היולת הירושיכו

 לכב .(םיפשכמל וא םימחולל ,םירמכל ,םיבנגל)

 ומצעל שוכרל לכוי רפוק (יעוצקמ דוגיא) הדליג

 ףרטצהל לוכי רפוק ,קחשמב .תושדח תונוכת

 ,הזכ הרקמב .תודליגה עברא לכל וליפא

 אוה ךא ,תיטיא רתוי היהת ולש תומדקתהה

 תא ףרצל רוחבל ולכות .םירושיכ רתויב טולשי



 ;- = ₪ שי"

4 * 

 [ ה ₪ \

.,+ 

 םתאש ,טילחהל ולכותו דבלב תחא הדליגל רפוק

 תודיתה לכ תא םירתופה ,"םידדוב םיבאז"
 הזכ הרקמב .תודליגה לש חוכה ילב קחשמב

 !תודליגהמ תחא ףאל רפוק תא ופרצת אל טושפ

 יירשפא טלחהב הז

 תדליג .תודליג עברא שי קחשמב ,רומאכ
 ,םירמכה תדליג ,יראמאלט הנוכמה ,םיפשכמה

 העודיה ,םימחולה תדליג ,'ץניפה רדסמ הנוכמה

 תרכומה םיבנגה תדליג ,ףוסבלו לזרבה תריז םשב

 .(סוכאב ינוויה לאה לש םשהמ חוקל) םילנאכבכ

 .הלש םינייפאמהו םירושיכה תא שי הדליג לכל

 תונבב םג ורחבת השעמל הדליגל תופרטצהב

 -תב תריחב .קחשמה ךרואל םכתא ווליש גוזה
 תא םתרחבש רחאל ,רמולכ .תימעפ-דח איה גוזה
 .הפילחהל ולכות אל גוזה-תב

 ו יי יג יב יי ווב
 שי ,םסק תוחוכ ילעב םיצפחב םירחוס ,םסק
 ,םירוצי םילעהל וא רוציל ,םיצפח תוהזל חוכ ינמ
 תרזעב םינושה םהירושיכ תא קזחלו שא רוציל
 הל שי .הדלזירג היהת םכלש גוזה תב .הנאמ

 .תופורת רתאל תלוכי ,םינוש םימסק ירושיכ
 טיברש תוכזב םתוהזל ןתינ :םידמכה

 ירושיכ םהל שי .תדחוימ ברח וא הרומכה



 םילגוסמ םה .המלחהל רקיעב םירושקה ףושיכ
 םירמכה .עגמ ברקב םהיבירי תא דימשהל
 .םינוש םייוקיש תנכהבו הימיכלאב םיטלוש

 לר
 איה תירקיעה התשלוח ךא ,יופיר ירושיכ הל וטו

 .םינפ לומ םינפ תוברקב

 רבדה טלחהב אוה ינפוגה חוכה :םימחולה

 .קשנ-ילכ רחבמב הטילש םהל שי .םלצא טלובה

 ךרואל םכתא תוולל לוכיש ,קנע םלוג אוה גיל

 לע תופחל לוכיש ,הלועמ םחול אוה .קחשמה

 לכוא אוצמל עדוי אוה .םכלש המיחלה תושלוח

 .למשחלו שאל השלוח ול שי .ךרוצה תעשב

 םה .תקפקופמ יכה הדליגה יהוז :םיבנגה

 ,בנגתהל ,בונגל דציכ םהירבח תא םידמלמ

 לש ירקיעה ןורתיה .המודכו בגה ירוחאמ ףוקתל
 םילשומיש םיצפח הברה הבנג איהש ,הצובקה

 !קחשמה ךרואל שמתשהל ןתינ םהב םירקיו

 תורצוא אוצמל עדויש ,זירז בנג אוה סורייס

 תי

 אוהו המיחל ירושיכ ול ןיא .ינויח עדימ קפסלו

 .הברה ותוריהמ תא רקיעב לצנמ

 איה ,חוכשל םתקפסה םא ,קחשמה תרטמ

 ךוראה עסמה .רפוק לש המשנה תא רזחשל

 םג עשרה תוחוכ ,רוכזכ .םידמימו תומלוע הצוח

 תמאב היהיש ידכ .רחא דמימ ךותמ ועיגה ןכ

 רובעל םילגוסמ םירוציהמ קלח ,קחשמב ןגלב

 .תושיל תושימ

 וכרטצת ,שעג ירהב אלמה ,ינקלווה םלועב

 ומכ ,םירוציב םחליהלו חלודבה-בל תא דימשהל

 .שא-תוישופיחו שא-תואטל

 לומ דדומתהל וכרטצת ןותחתה םלועב

 םיסופיט ושגפת אל ןאכ .םיתמ-אל םירוצי

 דדומתהל וצלאת הז רוזאב .דחוימב םייתורבח

 אוהש ,דמימה טילש ,הטיקס לומ החלצהב

 .ידמל תיניצר תצלפמ

 תא םכיניב םיקיתול ריכזי סרהה רבדמ רוזא
 יב

 להנתמ הז בלש .600וחת6 6 (00תףטטז
 ידי-לע טלשנ רוזאה .אס כ לש שוטנ שדקמב
 .םייניערג קשנ-ילכ ואצמת ןאכ .ירזכא לע-בשחמ

 -תרוצ ושגפת וב םלוע אוה יולור לש תיבה
 | יו

 םכל ושעיו בטיה םירצובמ םג ךא םיטושפ ולאה
 .תויעב הברה

 לש םישקה םירוזאה דחא אוה חרקה רבדמ
 לש שפנ ףוריחב םחליהל וכרטצת ןאכ .קחשמה
 .תוירזכאב םכתא ופקתי הניז לש םיפרוטה .שממ
 .ידמל ירותסמו ןבל לדגמ אצמנ רוזאה זכרמב

 ,םירגוב םינקחשל דעוימ 1.3008 0[ 1.06 1
 לע .םידיקפת יקחשמב ןויסינב ןהו ליגב ןה
 ו וב יבמ רג וג
 ו יל יו יי יי ויימ ו
 ךירצ ,תאז תורמל .רתומה ליגה תא ורבע רבכ יכ
 אל םתא םא .תובישח שי ןויסינל םגש ,רוכזל
 קחשמ םכל יופצ םידיקפת יקחשמב םיסונמ
 םיקלוחמה ,םימסק 65 ןאכ שי .דואמ השק
 םישימחמ הלעמל שי קחשמב .תוצובק שמחל
 ךירצ ןמיע תויומד 70 דועו םיליעפ ב
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 בר סמוע והז .המודכו םחלהל ,חחושל ,שגפיהל

 .םיליחתמ םינקחשל ידמל

 תויהל הסנמ טלחהב 1/8068 0[ 1.076 [

 הקיפרג ול שי .הנשה לש םידיקפתה קחשמ

 ססובמה ,לוק-ספ ול שי ,תרפושמ תידמימ-תלת

 קשממו םייעוצקמ םינקחש לש םהיתולוק לע

 דומעל ץלאנ אוה ,תאז םע דחי .דומילל לקו חונ

 8814טז'% םהיניב ,םיקזח םיקחשמ לומ ןחבמב

 יג יי יי

 דומעי קחשמהש ,יל הארנ םייתניב .הנשה

 .תורחתב החלצהב
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 רשאכ ,הזה םויה דע ?םעפ המל ...םצעב .קיטסלפ ילייחבו לידב ילייחב וקחיש םידלי םעפ

 .בשחמ יקחשמ רשאמ םילייח תובוב רתוי ואצמת ,יהשלכ םיעוצעצ תונחל וסנכת

 ןונגסל תכייש \זחוע )16 תרדס ,הרואכל

 תובוב תא רדסל ךירצ ,הרואכל .היגטרטסאה

 חותפל הדוקפה תא תתלו ןוכנה םוקמב םילייחה

 .הלועפ קחשמ רתוי והז ,השעמל .המחלמה שאב

 .תונוש תויעב הברה ולגתה ןושארה קחשמב

 רפשל ,תויעבהמ קלח ןקתל דעונ ינשה קחשמה

 חתנ סוגנלו םישדח תונויער ףיסוהל ,םיעוציבה תא

 ב יג יי ו יב ל יג מב יו

 יי

 םיקוריה ,תפסונ םעפ .1305 דגנ ולש המחלמה תא

 הבורב םישומח םיקוריה .תומישמ תרדסל םיאצוי

 גוי בי יב יו יבייג ב

 םוקמ רתוי םכל ןיא רשאכ .תשומחת ילב ליעי וניא

 אל הז .ץראה לע קשנה תא חינהל רשפא ,םיידיב

 המ תא תחקלו רוזחל ולכות ךכ-רחא יכ ,זובזב

 !םתראשהש
 קפסמה ,ללוכ טבמב םיליחתמ המישמה תא

 שי הפמ לכב ללכ ךרדב .חתפמ תודוקנ לע עדימ

 םע וא דבל ליחתהל רשפא .תונוש תומישמ המכ

 לחה ,ישיא קשנ ילכ שי לייח לכל .םילייח המכ

 םילוכי אל םילייחה .םינומיר לוטמל דעו הבורמ

 םילייחה תא .לוכי 53186 קר ,חוכ יקוזיח ףוסאל

 םילייחה .הפקתה וא הנגה יכרצל ןרמתל ןתינ

 .קחשמה ךלהמב םיליעיל םיכפוהו ןויסינ םירבוצ

 לייח ליעפהל וכרטצת בכרה-ילכ תא ליעפהל ידכ קשנש ,רוכזל ךירצ ,קשנ ףוסאל קיפסמ אל .םינוש

 " : 4 *-4 / ן
 \ ' . יש

 םיקחַשאה תדבאא

 םיפי'ג ,םירדנט ,תויאשמ ,תוניפס שי קחשמב .ףסונ

 .םיקנט וליפאו

 הייל יה ירה יב מ ייל? יג יב

 דייג ב יב יב יל גב בה יו יב בולה"

 יל יס יב יג ימי גנב י ב בי 122

 יניב כ יוגה יב יל וב ג 2 כ ל יי בל

 םוקמ שי .טלחומ אל לבא יתועמשמ דואמ רופיששה

 ינו יין ב יג ב ויני יו יג ל

 תמרבו קשנה-ילכ רחבמב אוה ינש רופיש

 וב יגל ספ ג ב יניב שץ סי לי * ב יב יו ינוב

 וב יי יש יי יי יע ייניבייץיב ץ>

 12 ב פיג

 אביב יי מינו ישע וביים פו יגיב
 .%₪207- 3 ד"

 ש ' .ו-
 אר 2 0%"
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 םיפי םיתבה .תויתואיצמ תוארנו דואמ תולודג

 -ברה יקחשמ לש תופמה .יעבט הארנ ףונהו

 .תויתוכיא שממ םיפתתשמ

 הניבה וז הכלהכ ולפוט אלש םירבדה דחא

 קחשמה תובורק םיתיעל .קחשמה לש תיתוכאלמה

 שממ אל 5גזַטט לש םילייחה .לכסתמ טושפ

 רג יי לנו | יו יג לבל ג לימי ה 0 יב

 !הדיחיה לוסיח - שארמ העודי ןהלש האצותהש

4530 5200 8 1 | > ]5560 ]|3500 | 69, | 

 .ומדוקמ בוט הארנ /גזהץ 168 2 ,םוכיסל

 תא םג ובהאת ןושארה קחשמהמ םתינהנ םא

 לכו: ,ןושארה תא קחיש אלש ימ .ינשה

 והז .ןשקאהמ תונהלו הבר תולקב םלקאתהל

 קחשמ לש יפוא םע הלועפ קחשמ ןיידע

 בית יירוט יפו יגיב

 .רחא קחשמ ושפחיש

 ומ מדה[ 1 ו

 \זחו \16ח 2 :קחשמה

 .יס .יפ :רישכמה

 תימע :קחיש

 8290 - הקיפרג
 ומכ קוידב תיארנ הקיפרגה ולב ןפואב

 אל ךא ריבס והשמ .םדוקה קחשמה

 ,תוטלוב תויעב המכ שי יתעדל .םיהדמ

 ושאכ ,לשמל .יפויה תא תולקלקמש

 ,הנממ אצוי ריוואהו תעבוט ימוגה תניפס

 .שפוטמ הארנ אוה

 85% - לילצ
 הז .תיסאלק שממ תעמשנ עקרה תקיסומ
 הלגתמ ךא הלועפ יקחשמב ליגר אל ילוא
 וישכעש ,ןכתי .הנהמ וליפאו םיאתמכ

 ...הקיסומה-לוקל וליפא בישקהל ליחתא

 לכל .ידמל םיבוט םיילוקה םיטקפאה

 לש תוקעצ שי ,הנוש לילצ שי קשנ"ילכ

 וליפא רשפא .דועו םיצוציפ ,םילייח
 .תבוקתמ הנכסה תא עומשל

 78% - קשממ תמר
 ןרמתל לק תיסחי .אילפהל רפוש קשממה

 ףילחהל ,תודוקפ םהל תתלו םילייחה תא
 שי ןיידע .םתוא ןווכלו קשנה ילכ ןיב

 עצבל םיסנמש ,םירקמ שיו תויעב הברה

 םוקמ שי !החלצה אלל יהשלכ הלועפ
 ...רופישל

 80% - קחשמ תמר
 לוכסתה .דחוימב השק אל קחשמה
 הטילשב "םיגאב" ללגב רצונ ירקיעה

 ולא .הנכותה לש תיתוכאלמה הניבבו

 .ברקב תושיבמ תולפמ לוחנל יל ומרג
 רבגתהל וחילצת חטב םתאו וחאמ

 ץרתמ ינאש ,יתוא ומישאת זא ,ןהילע
 ...םיצורית

 84% - םייח ךרוא
 לש רחבמ ,תומישמ הברה ,תולודג תופמ
 םייח ךרואל םימרות ,ףיכ הברהו קשנ ילכ

 םיפתתשמ-ברה תסרג .קחשמה לש בוט
 ,תווקל ךירצ .לבחו ידמל תינוניב אקווד

 !בורקב ןקתמ יאלט אציש

 82% - ללוכ ןויצ
 חמש ינא .ומדוקמ הברהב בוט קחשמ
 ,ירוקמה ןויערה תא רפשל ידכ ,אצי אוהש

 ,הווקמ ינא .בוט טלחהב היה יתעדלש

 | !רתוי בוט וליפא היהי ישילשה קחשמהש

 :טנרטניאב
 שוש 310 60הו
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 םוינכימה תרדס
 .תחרוכה היד ₪יטירומ תליגה
 ' םיקחשמאו תודמוו

 וג
 םכל |!!קיש
 חוש תובו הוזש
 דומיר ,החשו
 / האנה

 דובאה ב
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 םינפי ףלא 0

 הכורעתב .םיקחשמלו םינכודל םירקבמה

 יל כ יה ילינב מ ינו יי ייל
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 ְי ₪
1 

 [ סיקסא תא'ס| ₪

 םג םלוכ .היזיולטה יקחשמ תיישעת

 ה לע רתיו אל ןמנזור קראמ !ובזכאתהו

 . ושדג קוט לש םידיריה זכרמ תא
 הנושארה םעפב ץיצהל וויק

 יבזכאתה יד אוה םגו ןפיל לויט

 ביישוב ינו

 העיסנב ףסכ הברה םיעיקשמו םיצמאתמ ונחנאש ,תוביסה תחא

 ונמצע תא אוצמלו םישודיחה לכ תא תוארל הווקתה איה ,תוכורעתל

 יי ןיע 2

 שי הכורעתב .םיקחשמה תוינרצימ םילבקמ ונאש םיבתכמ לע םיססבתמ

 ונל שי הכורעתב .םימדקומה םהיבלשב םיקחשמה תא תוארל תורשפא ונל

 תא ריכהל םגו ,םישדח ירמגל םיקחשמ לע הנושארל עומשל תונמדזה

 רמול רשפא ,םירוק אל ולא לכ רשאכ .תושדחה תוינרציה לש ה'רבחה

 השבי - ץקוטב הכורעתה התייה וזכ ,יתעדל .םמעשמו שבי היהש

 יעטקב םאו תונומתב םא ,וניאר רבכ םיקחשמה בור תא .ידמל תממעשמו

 ?םירלוד יפלא המכ ונל הלע הזה לויטה המל ?םש היה המ זא ואידיו

 דו ייני
 לש בלה תמושת תא ךושמל ודעונ ולא .םיקימיג שי הכורעת לכב

 ונחנא ,"וטוטוא"

 ילב ,םיגיצמ תואמ שי הב

 רהוז תורענ ...אוה יסאלקה

 תואצמנ ולא | .תוינמגודו

 תוכייחמ ,םינכודה לש חתפב

 רנולע תוקלחמ ,תובידאב

 תונימזמ ןבומכו | םוסרפ

 קלח .ןכודה לא | סנכהל

 רישל םג תועדוי תורענהמ

 לכב תושובל ןקלח ,דוקרלו
 יי

 ליבשבש ,תורמל .תונושמו

 ךירצ אל הפי הרענ תוארל
 רבתסמ ,ןפי דע עוסנל
 בצמה .דבוע | טנטפהש
 תואצמנ וב השקה ילכלכה
 תוינפיה תורבחהמ | קלח
 ,הנשה .הכורעתה לע עיפשה
 שה ,יתשגרה יפל תוחפל
 תוחפ הברהו תונב תוחפ
 הנשב .תוקבדמו | םינולע
 קורזל ךירצ יתייה ,הרבעש
 ריינ לש םימרגוליק המכ חפל
 ילש הדווזמה ,הנשה .רתוימ
 !הקיר טעמכ התיה

 וליעפה ותוא ,רחא קימיג
 תקולחב היה הגסו ינוס
 ןורכיזזה תודיחיל םיצבק
 ג
 םילימב וי
 ול שיש ימ ,תוטושפ

 ו
 .םיחב | ,וכותל | דירוהל
 ןכטש| קחשמהמ | םירוצ'

 לש םישודיחה לכ תא תוארל ואב םלוכ .וי

 2 ןשייטסיילפה לע

 תויומד דירוהל ולכי טסאקמירדה לש \/8-ה ילעב | .5טתותוסהסז

 קחשמהמ לגרודכ תוצובק לע עדימ | ,506התו6 תוכמה קחשממ

 יג מ יי ו דא טזסט

 הלודנה הבזכאה

 לש הפישחה התיה זא .םישדח םיפוסמ הברה וניאר תמדוקה הכורעתב

 ריוואב ,הנשה .דועו טקופ ואיג-ואינה ,ינועבצה יוב-םייגה ,טסאקמירדה

 ינש תא תוארל .2 ןשייטסיילפה לעו 2000 ודנטנינה לע תועומשב ונשח

 דחא קחשמ גצוה םיעלקה ירוחאמ ,םנמא .ונלוכ: אל םירישכמה

 והז .תזסחו 500א485 תרבח הגיצה קחשמה תא !2 ןשייטסיילפל

 ו יי כ יולי ב בו ב יס כ כ יי

 קירפ יבתכש ,רבתסמ .ףסונ עדימ םוש ונל ןיא עודמ הריבסמ םיבושחו

 בחרה להקהו הרוגס הגוצת התיה וז ...םיבושח ךכלכ אל לבא םיבושח

 תילגנאב ,לודג טלש היה ינוס לש ןכודה חתפב !תמייק איהש עדי אל וליפא

 .שדחה רישכמה לע ררבל םעט ןיאש ,תובידאב ריבסמה ,תינפיבו

 םווימיי'נ;.םייוחאוי
 ביי עיר בי גו יג מי 12 ג ב "כ ל גוב כליל יב גר כ בגי בל

 וגולה םע תיקש לביק הכורעתל סנכנש ימ לכ טעמכ .טסאקמירדה

 = ריגו יב יעידו יי ברב ביי ללב ו ית יב יניר גבל פי יב

 םיקחשמ וב ויה אל .םמעשמ יד היה הגס לש לודגה ןכודה לבא .חטשב

 ויו ב יב יב יונ ב לכ מ ייל א גג ברב 2 יבמ ירו לג יג גוג

 יקנע קחשמב רבודמש ,קפס ןיא .5[ושחזווט

 ג לנה יב גובי נב תובל יכל כח יג? ו גומה כ ב ב21 יב ג

 ₪ יויו מי יי יב ליר עיבל מב יינירב ל יב גוב בבל יח יב יי
 וי לר ייל ל יי נק ליר "קרב יג יה ינו



 אל טלחהב וזה הדבועה לבא .הטלב ינוס ךא םי ו
 תוכזבו םיקחשמ יוביר תוכזב הטלב הרבחה .ינוס תא 7 /

 ,ןותיעב םוקמ ונל היה םא םג ,םיקחשמה בור תא !הלוט הדיר /
 ינוס ידי-לע וחתופ אל ללכב םיקחשמה תיברמ !ריכזהל 6

 השולש קר הגיצה המצע נוס .םוקפק ומכ ישילש-דצ תורבח % ָ
 ,ןבומכ ,וז הדבוע (00084 0081 !!!שדח דחא קחשמ קר םהמ %
 דחאו הלועמ תוירי קחשמ והזש ,תירקיעה המחנה .הלודנ 0

 הברה הלכסת ינוס .הלוכ הכורעתב וגצוהש םיבוט רוה

 אל טושפ קחשמה .(2ז8ה 1'טזופתוס 2 תא תוארל וצרו
 .ינוס לש םילהנמה תא ולאשת

 המונ
 םיקחטמ
 ןכודל ואבש ,ס
 המל !הכורעתל אנה

0 

 ??רפסל החרט אל ינוסש םיעדוי םה המ ...הנשה רבמצד | 0 . 2 .

 ו יי דחה ץסט.

 איה ,בגא .ןשייטסיילפל ףסונ קחשמ האיבמ הרבחה .רבד םשל וכפה + -4

 ,העלתפהל החילצה הרבחה .יס .יפל אציי וח4] כ יו ווי 5סורצ <;סודרוכוו רזוס ו

0 - < . 

 יציורוורוייתיגה
 המכ קר ריכזהל ונטלחה .הכורעתב וגצוה אל םיבוט םיקחשמ 0

 :םיבורקה םישדוחב ונתוא ווליש ,םיטלובה תומש
 .טסאקמירדל םישרמה תוכמה קחשמ תא הגיצה וקמאנ - 50 [

 תופסונ תויומד יתש .המגדהה תסרגב םיליעפ ויה רבכ - א ,
 .קחשמל 8

 רוטלומיסב ישילשה קרפה םע םיקחשל תקסונ וקמאנ - /\ ו
 קחשל תונמדזהה .השדח הניאש יאדו קחשמה לע העידיה ל -
 ונאש ,הביסה םצעב וז .יתימאה ףיכה התייה 1 וישו חו

 ..ולאה תוכורעתל 8 39
 .דוקרל םיבהוא םינפיה - 12300 1 -- יאר
 ןונגס .וזה הדבועה תא ודמל רבכ םיקיתול רו
 תושעל תעדוי ימאנוק .ןפיב יראלופופ דואמ הזו -

 .ןשייטסיילפל ןונגסב םיבוט ₪
 םע הרויה קראפ הבעמב תדעוצ םוקפק - ו

 רתוי הברה קחשמה .ןשייטסיילפל ו מ בוט
 !עונלוקה יטרס ינש לע וססבתהש םיקחשמ 008

 םיבוטה םירבדה דחא ,יתרמאש יפכ ] וג כ .ןשייל רתויב יתוכיא תוירי קחשמ - 9
 גצוהש
 ,הכורעתב הנשה . ₪

 יעטק הגיצה םוקפק - 80 0 -- | %
 ןיא .טסאקמירדל בורקב אצייש ₪ יבבוחש ל

 לודגה ךסמה לע !ונממ ונהי המיאהו חתמי 1

" 

(1 

 א
 | ו

 ₪6%1008( לע הזירכה רבכ םוקפק 0 ו
 תליחתב תאצל רומא קחשמה !2 זש"ל



 2144 לצרה ' גה :הינתנ

 ו --7

 06 :סקפ

 ינס

 לט

 100 הזוחא 'חר :הננער
: 7 

 ;:שחוממ יתיב רודיבל הליבומה תשרה = 1. 6

 תורחת אלל םיריחמב רתויב תומדקתמה קחשמה תוכרעמ תא ואצמת סיסנ'גב

 | יש" 5

 (1.4 [כזיסזו6031 !שדח (?07₪600ע 0200 !שדח תילסרבינוא \?ח!6מ00 4 תכרעמ תילסרבינוא ?[05101008 תכרעמ

 קחשמ תידי ללוכ קחשמ תטלק ללוכ קחשמ תידי ללוכ ,הליגר תידי ,2ו/01-5106% תידי ללוכ

 ח "יש 90- ח "ש 690- ח"ש 849-
 המגדה קסידו ןורכז סיטרכ

 ח"ש [.290-

 חשמה יוופרעמ יגוס 6 בשחמל רתויב םישדחה םיקחשמה תא ואצמת ונלצא קר

 ו-86 8751606(9 1[ 58 03 ו ודו 9ץקוסה [6(11ז 51:62: 1131 2
 יל 2 מז640 4 | א כיסו

 ועו םיאגה ,םיחדקא ,תוידי ,םיסיטרכ ,םילבכ ןוגכ קחשמ ירזע לש קנע רחבמ ונתושרב
 . \ ף

 תרשפאמה תנעטנ תטלק % םסיחפנב ןורכז יסיטרכ "
 יקחשמ לש הקיחמו יולימ - םינוש סיע , וש םיעבצו
 ח"ש 299- יוב-םייג ב ח "ש 89- מ לחה

 תרשפאמה תנעטנ תטלק

 לש הקיחמו יולימ

 ח"ש 990- 4 יקחשמ <

/ 
 ,םינוש םיחדקא

 השוודו עתר

 "ש 129- מ לחה

 רשפאמ ,0(1206ז \ 4
 464 יקחשמ קחשל

 חש 1,690- םירוטילקתמ

 | תוליגר ,קחשמ תוידי

 1 , םינוש םיעבצב ,תודעור וא
 ו ח"ש 89- מ לחה

| 
 | סע

 | | ] . / ש % | 1

-- 

 עמ לכ לש הנימאו ו תיעוצקמ ' הבסה
 תוביסמל ינורטקלא רודיב יתוריש

 וינופלט תונמזה תולבקתמ

 ליגרה התסריגמ קחשמ תכר

 אב םיעוריאו
 סיטרכ תועצמאב ת

 ןליוכינוא הל ה 1
 ידחוימ םירזעו קחשמ תודמע תוע

 " '  צראר חוסמ לכל םיחולשמ - יארשא
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 2 פסו 3 !סטז .

 הרבחה .טאסקמירדל | םיקחש

 ,פ0] (50:]23ז לע הזירכה רבב

 .קשנ-ילכ םע המיחל קחטמ אוהמ
 הבסמ איהש ,הרשיא סיסונגיספ תרבח = | ₪ לש 2 1 לש וקוויש ךיראת לע רסמנ סו

 .טאסקמירדל :ג96 0[ םחקוזשש תא = 2. - --.4 1 2 שש

 לתש ןה תוחפ אל התועיעמ

 םעמועמב |תועיגמה | ,תועומט

 תועומשה .וקמאנמ םצעבו ,ןפ

 .76%אא6מ 3 לש הסרג לע תורטנמ

 ךותו6 8

6 
 םג אצי ('ז0ס6 ש ,העידוה סקופ תרבח

 ןכומ תויהל רומא קחשמה .טסאקמירדל

 ץיקב ב"הראב רישכמה תקשה תארקל

 .בורקה

 86הזסחסא
 ,ורמור ןהו'ג לש שדח םידיקפת קחשמ והז

 םיליבומה םיקחשמה יחתפממ דחא

 .((0ט8%6 תא איצמהש שיאה) םלועב

 םיבשחמל בורקב תאצל רומא קחשמה

 עיגי קחשמהש ,םסרופ הנורחאל .םייתיבה

 .טסאקמירדל םג הבורב םג ךמות קחשמה .הזה תויריה קחשמל םיכחמ רבכ טסאקמירד | :קמירדה ילעב לכ טעש

 .//[8-ה ,תדיינה הדיחיב םגו ד"

 016 831116 3 ה א וו
 ק6ז50ה 01 | .סז0!ץ 631וסוז | .

 02876 81/6 .תרדסב שדחה קחשמה

 קחשמה .תויעב תצק ודנטנינל .השוע

 רבכ הזש ,הגמ 320 לש תטלק בייחמ

 לש תוליגרה תוטלקה .רקי יד רופיס

 .הגמ 256 דע סוחדל תולגוסמ ודנטנינ

 תרזעב הארנכ אצמיי וזה היעבל ןורתפה

 'ץיקה תארקל ,ילוא ,אציייש ,641212-ה ןנוכ
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 6 - ַי
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 רומאש ורמור ןהו/ג לש ףסונ קחשמ

 ילעב ,הזה קחשמל .טסאקמירדל תאצל

 .ןמז דואמ הברה םיכתמ רבב

 אצי' אוהש חיטבהל קיפסה

 םג  זא | .םיבו  קחשמ

 הנתמהה תמישרב א

 .-ך 0 ו\4 .

 .יס .יפה

 רבכ ורמור

 יפוסמל

 צמנ טסאקמירדה

 'ולש

 טרופס ימאנוק
 ינש איצוהל תדמוע ימאנוק תרבח

 0 - ה[ קחשמה .טאסקמירדל טרופס יקחשמ

 5 יו" 0. <- 4 א[ |[ |[ לש לגרודכה טיל אוה ןושארה

 -- !ה16זתג1נסחה]"ה ,64-ודנטנינה
: 2 

 משה קחשמה |.5טק638 0[

 ,הלקה הקיטלתאה יפנע לע ססובמ

 והז .המודכו הבוגל הציפק ,הציר ומכ

 .ןזגסא גת6

65 
 איצוהל תדמוע \60טופוסת תרבח

 יוב-םייגל תואסרגב קחשמה תא בורקב

 רבודמ .ינועבצה יוב-םייגלו | ליגרה

 ,םינומשה תונשמ יסאלק קחשמב

 .ןשייטסיילפל הבסה רבע הנורחאלש

 דחה סח ם06ח
 חותיפ תא תמייסמ רבכ /\\!טפ תרבח

 .ןשייטסיילפל שדחה םידיקפתה קחשמ
 תוחתפמה תאיצמב קסוע קחשמה
 ,עודי  ם"תנב  .ןדעל | םידובאה
 .ןפיב שדוחכ דועב אציי קחשמהש
 .תילגנאל םגרותי אוהש חוטב אל ןיידע
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 ְּו / % ב - 2 [

 קחשמה והז .בורקה רבמטפס שדוחב טסאקמירדל אצייש םיצורמו םילולעפ קחשמ והז

 | .רישכמל 40618: לש ןושארה

 רבכ םוקפק לש 661 51006 תוכמה קחשמ

 גרוד אוה שדוחה .ןפיב הרידא החלצהל הכוז

 ןושארה אוהו יללכה תוריכמה דעצמב יעיבש

 תתפמ .טסאקמירדה לש םיקחשמה ןיב

 הנורחאל ןייארתה הקו'צט ישקאט ,קחשמה
 קחשמ תבייחמ הלודגה החלצההש ,זמרו
 .שוקיבו עציה לש ןיינע לכה .ךשמה

 לש הסרג איצוהל תדמוע 3120) תרבח
 .64-ודנטנינה רובע לידבה ילייח קחשמ

 שוזוחג סח|וח6
 1 1וותהג כמו ,טנרטניאה קחשמ
 .טסאקמירדל הבסה יבלשב אצמנ
 עיגי טסאקמירדהש ,םסרופ הנורחאל

 .ריהמ םדומ םע ב"הראל

5266008!! 0 
 .תרפושמ הקיפרגמ ונהיי | יאדו ינחאסכהו | ינדיתעה טרופסה יבבוח .ינועבצה יוב-םייגלו ןשייטסיילפל העיגמ 5קט0041| תרדס

 שייטסיילפל םדוק | סל ךיישש ,קחשמיו 61166 ,הפיקתה יקוסמ קחשמ

 .64-ודנטנינל הבסה רבוע ה ל

 כ בורקה ויתסב תאצל יופצ קח אציי ,ביירדהגמה ימיב דוע 0 שמה .]
 .יס.יפה תזירא :הנומתב



 טרס לע ססובמ קחשמה .ןזרט קחשמה תקפהל ינסיד םע םכסה לע המתח /\0 תונו

 אציי קחשמה .ידמימ-תלת הלועפ קחשמ היהי הז .בורקה ץיקב אצייש .שדחה עונלוקו |

 .תויונחל אציי אוה יתמ רורב אל ןיידעו ,64רדנטנה |

 יוב-םייגל הסרגב רבודמ םעפה .ףסונ קחשמל ךרדב םיצעה יפנע לע קילחי ,הארנכ ,ןזוט |

 .ינועבצה [

 ..שיפ ו

- 

 ידמימ תלת תומרופטלפ קחשמ והז .ודנטנינ לש גנוק יקנודב 5%

 ךומתי קחשמהש ,םיזמור ינוסב ונלש תורוקמה .הנשה ףוס תארק \ ת לכושמה

 ירו וירי /הסיט ,םיצוחמ לש םיבלש 25 לולכו קחשמה .[כוגא] 8000 6 ק
 .הנשה רבמצד תארו יטד תארקל ו



 והחס 5

 טרפ ףושחל הלחה םוקפק
 קראפ לש ןויערה
 וב ,דדובמ

 המיאה קחשמ לע םי
 לטק םירואזוניד םיכלהתמ צמה המיאה םע ,הרויה

 יא לע |[ .וחס (6יזוו% םירואזונידהו מ קח . תא בלש
 ןשייטסיילפל תאצל רומא קחשמה .םיינ :גוחקה ויתסב קחשמה .06:86%ח1 צג] לש תררמ



 הו הר135צץ ו[ א
 0 ם(ןו(01 \ז18>

 טז קגזא
 שמ לע תדבוע ₪109 -- ח

 0 רסה לע ססובמה 8

 1 ומחלי קחשמב --
 ו םיטרפ לע 0 %
 | חשמהש ,ונלביקש דיח" 5

 3 ,הדנמעל מג ילואו ןשייטטי =

 16 גז זו 2

 ךרדב אצמנ ינשה קחשמה .יס.יפל הבסה רבוע ןושארה
 בורקה ץיקב תאצל רומא קחשמה קחשמה ד

 "ןשייטסוולש

 ל םיינושאר חותיפ יבלשב אצמנ ןשייטסיילפה לש חילצמה םידיקפתה

 7 .קוויש ךיראת לע רסמנ אל ןיידע סייתינה [

 ולאכ ויהו דואמ ותוא ובהאש ולאכ ויה .תקולחמ ררועמ םידיקפת קחש |

 ןשייטסיילפל ךשמהה לע תדבוע איהש ,שדוחה הזיר | | דוחה הזירכה םוקפק .ןיטולחל ותוא ולסנט

 םינוקחשמ ןומה םע רוטילקתכ אלא ליגר קחשמ לש צב אצ | , קחשמ לש הרוצב אציי אל ךשמההט ,ןיינעמז
 -יד ר ר ר ין | "רף - ל 9" ס-

, - , ] |/ | 

- - -- 
 \וצרל"

 מ -
 - ו ל הוט מל איהש חקר

 איהש העידוה ,ינוס לש םיקחשמה חותיפ תודיחימ תחא השע 0
 ,היהי ןושארה קחשמהש ,תורשפאה לע הזמר הרבח | - 1 י \ ה 2 זשייוטסיי לפ ל? \

 ₪660 1סז 0
 .יתועומש תודלונ קוידנ = | הכג

 סוזזֶע גז דה הכרע רי? "

 וזמר ,סקופ םיקחשמה תרבחב תורוקמ

 ו6 [1גז6 ךתוסשע 2 לע שדוחה

 םינוקחשמה | תרדס .ןשייטסיילפל

 סורב לש עונלוקה יטרס לע הססבתה

 המ רורב אל ןיידע ."תויחל תמי סיליו

 םישדחה םיקחשמה לש רשקה היהי

 ..הזה חושקה רטושל

 ₪ א-ב
 1 ש| "רב - | (

 וו ₪ [ב| 9[ ו -% /\ ּי 4 4"

 קחשמל ךשמהה תדבוע %א% תרבח

 רסמנ אל ןיידע .הלש חילצמה תויריה

 םירישכמ וליאל
 .יתמו קחשמה אציו

 7 סטרא / 9
 תרבח יגיצנ וחכנ סנכב .םיקחשמה יבתכל סנכ

 ,םיקנט וס אה םוחע אג, יעבט ןפואב אט !טז 80696 4 תא הרבחה יגיצנ 65% קחשמה טא - ;ודיכ

 | הנשה רבמצדב אצייש הבוגת ןיא" התייה הבושתה .2 ןשייטסיילפל ויה ₪ -רמוא יאקיטילול מ ו

 םיניוע .םיקנט ושגפת ברקה תריזב ונחנא םגש הארנכ זא .ןכ" רבד לש ושורפ ,"הבוגת ןיא ישמש תשורחל וה*" -

7 
 תומישמ לש הרדסב ,דחאב ,סייתודידיו

 < ברק ללוכ ,םינווט
 ושל " קחשמ יבצמו תובכרומ
 .םינפ לומ םינפ

₪ 

 -יוורווקלא ;תועו ועומשי



 הזירכה ינוסש רחאל ,וישכע .2 ןשייטסיילפה רובע 03066 ]3
 כ

 , . : ְי . ל התו ור;

 .םישדוח רפסמ

 537 //3ּבז5 ז6
 רווקס תחתפמ קחשמה תא .2 ןשייטסיילפה רובע חותיפב אצמנ 53 \/גז% 8% . .תועומש

 .סטרא סקול םע ףותישב

 ,אל ךיא ,אציש  ,קחשמה תא
0 

 .2 ןשייטסיילפל

 . 7 ו : -

 < [ תאצל ןנכותמ "3 םידשה שרגמ" טרסה

 0 ּ 0 ] וכלא ועיגה הנורחאל .2000 ץיקב

 3[ תוארל הכזנ טרסה םע דחיש ,תועומש

 םיכחמ רבכ םיבכוכה תמחלמ יבבוח

 עונלוקה טרס תאיציל רידא חתמב

 רומא טרסה .סקול 'גרו'ג לש שדחה

 יאמל 24-ב ,ןכל םדוק .ץיקב תאצל

 יבשחמל םיקחשמה תאצל םירומא

 "תלת יציאמ םע) .יס .יפ ,שוטניקמה

 .64-ודנטנינו (דמימ

 5\/ כ 1: 006 3007 (1%> 31))

 8\/ 5 1[: 06 [גטטז (7א64, \180)

 6\צ ק 1: 6(נטתעהמ [-ץסת1זוטז (1% )
 וע כ 1: /;\טצ6ת(טתס ([6* 31כ)

4 . 

 לע ,ןבומכ ,ססובמה 10 5וסזץ 2 קחשמה לש חותיפ םכסה לע המתח ,\שווצוצוטה תרבח
 יס.יפו ןשייטסיילפ ,64 ודנטנינ ללוכ ,םיפוסמה רתיל םג תאצל רומא קחשמה .רסקיפו ינסיד לש רצויה תיבמ שדח טרס

.- 

 לל ךשמהה קחשמ

 ילוא ךירצ םיריעצ
 ה םיקירפל כ ןשייטסיילפל אקווד אציי ודנטנינ רפוסה לש טיה

 .ודנטנינל ואציש םיבוטה םידיקפתה יקחשממ דחאב רבודמש ,רמול
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